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Pengiantar P"tr"ttit

tercurah kepada pembawa berita gembira dan

peri ngatan beserta keluarga, para sahabatnya yang

baik, para tabiin dan orang-orangyang mengikuti

mereka dengan baik.

Amma ba'du.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah hiasan

terindah umat lslam. Mereka adalah ahli kebenaran

dan bukan kebatilan, emPunya keadilan dan bukan

kelaliman, pengikut syariat dan bukan hawa nafsu,

ahli ilmu dan bukan orang bodoh. Mereka bersikap

pertengahan d i antara para penyeleweng. Mereka

tetap tegar di tengah-tengah kebanyakan manusia

yang bingung. Merekalah kaum muslimin yang
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masih asli (akidahnya) di antara orang-orang yang telah

terkontaminasi.

Teladan mereka adalah Rasulullah yang mulia. Semoga

shalawat dan salam tercurah untuknya. Pendahulu mereka adalah

para sahabat yang mulia, tabiin dan tabi'ut tabiin. Cendekiawan

mereka adalah ulama-ulama lslam. Sejarah mereka penuh dengan

penyebaran kebenaran dan pembelaan terhadap sunnah.

Muamalah mereka adalah dakwah dengan biiak, membimbing

dengan ilmu, menerima dengan baik, dan mengarahkan dengan

adil.

Pokok dasar manhai yang lurus ini harus diketahui, begitu

juga metodologinya dan pembahasan tentang cabang-cabangnya.

Dengan demikian penielasan tentang manhai ini menjadi

sempurna dan para pengikutnya benar-benar memahami manhaj

yang diikutinya. Berapa banyak orangyang ber-intisob (berafiliasi)

pada sebuah manhaj, tapi dia sendiri bodoh terhadap manhajyang

diikutinya dan berapa banyak orang yang mengaku bahwa dia

sedang meniti sebuah jalan, tapi dia menyelisihinya. Hal tersebut

banyak terjadi pada permasalahan-permasalahan yang rumit,

permasalahan khi lafi ah (perbedaan) yang mengesamPingkan akal

dan menuruti hawa nafsu. Makatidak ditemukan keteguhan dalam

memegang kebenaran dan manhai kecuali bagi orang yang

diberikan taufik oleh Allah, diluruskan dengan ilmu dan bashirah,

serta dididik dan disiplinkan iiwanya.

Buku ini, "Jangan Mudah Memvonis Salah" yang

diterjemahkan dari kitab aslinya lnshif Ahlus Sunnoh wol Jam6'oh

wo Mu'1molatuhum Ii Mukhilifthim akan menielaskan hal-hal

penting dari manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di sini akan

dijelaskan ketinggian, sifat adil dan komitmen mereka terhadap
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kebenaran; baik ketika berhadapan dengan orang yang
menyepakati maupun orang yang menyelisihi merekb. Selain itu,
juga menjelaskan sifat wiro'i (kehati-hatian terhadap barang haram)

yang dimiliki oleh para ulama salal ilmu mereka, niat tulus mereka

dan besarnya muroqoboh (merasa diri selalu diawasi oleh Allah)

atas diri mereka dengan memberikan contoh yang baik dan

kal i mat-kal i mat yang bermanfaat.

Pembaca yang budiman.

Buku ini diterbitkan sebagai partisipasi dalam.memper-
sembahkan manhaj lslami yang ideal dalam akidah, ibadah,
pemikiran dan dakwah. Dalam buku ini, Anda akan mendapat-

kan materi-materi bermanfaat, kecemerlangan dalam ungkapan j
katanya, hadiah mahal bagi pembaca yang mulia; yang tuntutan
baca mereka adalah keaslian, manfaat dan mutu.

Penerbit
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M.LrJitt'h

ffi

"---.{ egala puji bagi Allah yang telah
n",t" ' ,'fu menciptakan manusia, mengaiarkan Al-

.f -:" d Qur'an dan meletakkan timbangan. Aku

bersaksi bahwa tidak ada llah (yang berhak

disembah) kecuali Allah, dan Muhammad adalah

hamba dan Rasul-Nya, Yang telah menyampaikan

Al-Qur'an serta menegakkan keadilan dan

timbangan. Shalawat dan salam semoga tercurah

kepadanya, keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du.

Perpecahan dan perselisihan adalah uiian

terberat yang sedang menimpa umat lslam.

Keduanya adalah penyakit kronis. Jika suatu kaum

telah terjangkit penyakit ini, kekuatannya akan

hilang dan dengan mudah mereka akan dikuasai

oleh musuh-musuhnya. Syaikhul lslam lbnu

1 2,tilm$fl illll0#ilmHl!{f0!tl$8.ilil.*}l'



Taimiyah berkata, "Perpecahan dalam diri umat ini; yang teiaai
di kalangan para ulama, syaikh, penguasa dan para seniornya

adalah sebab berkuasanya musuh atas diri umat ini. Perpecahan

tersebut tidak lain karena mereka meninggalkan ketaatan kepada

Allah dan Rasul-Nya. Kapan pun manusia meninggalkan ketaatan

kepadaAllah dan Rasul-Nya, apipermusuhan dan kebencian akan

berkobar di antara mereka. Dan jika suatu kaum telah berpecah-

belah, mereka akan rusak dan binasa. Sebaliknya, jika mereka

bersatu, mereka akan menjadi baik dan berkuasa. Sesungguhnya

persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah adzab." I

Perselisihan yang terjadi dalam diri umat tersebut terdiri
dari beberapa macam. r

l. Perselisihan dalam masalah furi' (cabang dalam agama) dan

ijtihGdiyoh.

2. Perselisihan dalam masalah siyisah (politik) dan syiri
(musyawarah).

3. Perselisihan dalam masalah ush0l (pokok agama), madzhab-

madzhab dan itiqAdiyoh (akidah dan keyakinan).2

Jenis perselisihan dalam masalah furi' dan ijtihAdiyoh tidak
termasuk dalam lingkup perselisihan yang tercela dan pelakunya

tidak berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah:

'^Jr'\bt'-x-6:"-r ri;, trol {i +*G r<r;i' rs->r riy

to 1
.>l

J

Jiko seorong hokim berijtihod kemudian ijtihodnya benor,

Majmt' Fatkwd, 3: 4I9 -421.

LlharMadkhal iIATarslid AI-AmaI,karya Dr. Shalah Shawi, hal. 8.
I
7
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mako boginyo duo pahola. Don bilo beriitihod kemudion soloh,

mako boginya satu Pahalo.3

Begitu juga sabda beliau:

M"}'4.',i\\'p;:r { t-f W t
Tidokboleh seorangpun shalot Ashor kecuoli iika telah sompoi

di perkompungon Boni Quroizhoh.a

Para sahabat iuga berselisih dalam beberapa masalah

ijtihidiyah.lmam Al-Hafizh lbnu Haiar berkata, "Jumhur ulama

telah menjadikan hal tersebut-perselisihan sahabat dalam

masalah ijtihddiyoh-sebagai dalil bahwa tidak ada dosa bagi

orang yang berijtihad. Sebab, Nabi ffi sendiri tidak mencela salah

seorang dari dua kelompok tersebut. Jika perbuatan tersebut

adalah dosa, tentu Nabi ffi telah mencela pelakunya."s

Adapun dasar perselisihan dalam masalah pendapat, politik

dan musyawarah adalah perkataan Al-Habbab bin Al-Mundzir

ketika dia bertanya kepada Rasulullah ffi sewaktu Perang Badar,

"Bagaimana menurutmu temPat ini, apakah temPat ini telah

diwahyukan Allah kepadamu sehingga kami tidak bisa

menggesernya ke depan atau ke belakang, ataukah tempat ini

hanya sekadar pendapatmu? Padahal Perang adalah tipu daya!"

Nabi menjawab, "Tidak! lni hanyalah pendapatku, sedangkan

perang itu adalah tipu daya."6

Jika suatu masalah masih dalam lingkup yang

dimusyawarahkan, kemudian semua orang berpendapat selama

FatbulBdrt, 13:318.
Ibid, 7:408.
Ibid, 7: 410.
Sirah Ibnu Hisyam, 2 : 620.

ffi*ffiffi*r*ffiffiffi
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musyawarah tersebut tidak berujung pada perselisihan yang

tercela, maka tidak apa-apa. Karena dasar dari sebuah ijtihad

adalah menimbang antara maslahat dan mafsadat, berusaha untuk
mendapatkan maslahat dan menyempurnakannya, serta
mengh i langkan mafsadat d an mem i n i md ka n:nya.7

Perselisihan dalam masalah ush0l (pokok agama) dan
i'ilqAdiyah (akidah dan keyakinan) adalah perselisihan yang

berujung pada perpecahan umat serta memecah mereka menjadi

berkelompok dan berpartai-partai. Perselisihan ini menjadi
em brio dari kelompok-kelompok sesat sebagai mana disebutkan

dalam hadits:

Sesungguhnyo Boni lsroil telah terpecoh menjadi tujuh puluh

sotu golongon dan umat ini akon terpecoh menjodi tujuh
puluh duo golongon, semuanyo masuk neroka kecuoli satu
yoitu Al-Jama'oh.8

Perselisihan jenis ini adalah perselisihan tercela yang

mendapat ancaman dalam banyak ayat dan hadits.

Salah satu sebab yang membuat saya tertarik untuk
menyusun buku ini adalah terjadinya berbagai macam perselisihan

dalam tubuh umat lslam. Baik perselisihan yang tercela,

Lihat Madkhal ilt Thrsytd Al-',\nwl Al-IslAni, Karya Dr. Shalah Shawi, hal 28.
HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadits ini dishahihkan oleh Adz-Dzahabi,
Al-lraqi dan Al-Albani.

7.

8.
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perselisihan tidak tercela dan perselisihan yang diperbolehkan;

yaitu perselisihan dalam masalah iitihidiyoh dan pendapat yang

disertai masalah tercela, yaitu to'oshub (fanatik) terhadap sebuah

pendapat atau madzhab. Semuanya adalah sebab permusuhan

antar sesama muslim.

Demikianlah sebab terPentingyang mendorong saya untuk

menulis buku ini. Selain itu, ada faktor lain yaitu.

l. Hilangnya sikap adil dalam menilai orang-orang yang

menyelisihi kita dan dalam menghukumi mereka serta adanya

penyakit mengikuti hawa nafsu dan fanatisme.

lbnu Abdil Hadi berkata, "Tidak ada hiasan terindah bagi

seorang Penuntut ilmu kecuali bersikap adil dan meninggalkan

fanatisme." e

2. Fenomena perselisihan dan perpecahan yangtelah merambat

di kalangan kelompok pengusung shafowah Islamiyah

(kebangkitan lslam) dan secara umum perselisihan tersebut

disandarkan kepada Ahlus Sunnah wd Jamaah. Perselisihan

ini merupakan krisis berbahaya yang mengancam kesadaran

umat. Lebih-lebih iika musuh umat ini pandai

memanfaatkannya, mereka akan memperbesar api

perselisihan tersebut hingga perpecahan umat semakin

meluas.

3. Lahirnya kelompok yang mudah memvonis kafir dan sesat

kepada orang yang sebenarnyatidak boleh divonis kafir dan

sesat.

4. Munculnya sikap suka membesar-besarkan kesalahan, terlalu

membebani diri untuk mengusutnya, mengecap ielek seiarah

9. Nashbu Ar-Rdyyah, l:355.
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hidup si tersalah dan sama sekali tidak mencari alasan

untuknya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mukadimah

buku ini.

l. Buku ini bukan merupakan buku yang mengajak untuk
mengakui ataupun mendiamkan kesalahan dan kebid'ahan

sertatidak mengubahnya. Bukan pula buku yang menganggap

remeh pelaku bid'ah; karena mengubah kebid'ahan adalah

wajib dan meluruskannya sangat dianjurkan. Akan tetapi, buku

ini berusaha mengingatkan dan menjelaskan manhaj
perubahan dan usaha untuk memahamijalan perubahan;yaitu

apa metode yang bermanfaat dan jalan terbaik dalam :
mengubah ahli bid'ah? Bagaimana sebaiknya kita meluruskan

kesalahan? Dan bagaimana cara kita mengembalikan para

penyeleweng pada kebenaran serta menunjuki orang yang

tersesat pada jalan cahaya?

Apakah yang dinamakan manhaj perubahan itu berwujud
pengingkaran terhadap orang,-orang yang tidak sependapat,

menyesatkannya, mencela dan memprovokasinya? Atau

sebaliknya; dengan diskusi ilmiah, menampakkan niat baik,

dan ikhlas dalam menunjuki orang-orang yang telah tersesat

dan menyeleweng?

lmam Adz-Dzahabi telah mengingatkan hal ini. Beliau

menjelaskan bahwa membenci pelaku bid'ah akan berakibat
pada tindak melampaui batas terhadap metode salaf dan

keluar dari sikap adil. Ketika menulis biografi Yahya bin Ammar,

beliau berkata, "Dia sangat keras terhadap pelaku bid'ah dan

penganut Johmiyoh. Sikap ini telah membuatnya bertindak
melampaui batas terhadap jalan ulama salaf-dalam

Muhadimah 17



mengingkari kebid'ahan. Sungguh, Allah telah menentukan

ukuran atas segala sesuatu." lo

Ketika menulis biografi lbnu Mandah beliau iuga berkata,

"lbnu Mandah melarang manusia mendatangi penganut

madzhab Al-Asya'irah, seperti Abu Nu'aim. Dia berkata,

'Orang yang mendatangi mereka, maka dia berdosa iika
mengikuti majelis kita, mendengar dari kita, atau

meriwayatkan dari kita. 
J 
ika tetap mengerjakannya, dia bukan

darigolongan kita'."

Kemudian I mam Adz-Dzahabi mengomentari perkataan

tersebut. Beliau berkata, "Barangkali amar makruf dalam

d i ri nya telah beru bah meniad i kemarahan seh i ngga d ia teriatu h

ke dalam hojr (pemboikotan) yang diharamkan, atau vonis

kafir dan mencela."ll

Grkadang kebenaran dan sunnah berada padaseseorang,

tapi di sisi lain dia telah melanggar batas-batas keadilan. Hal

semacam ini bisa menimbulkan fitnah. Contoh, akibat dari

sifat keras Abu Ja'far Al-Hasyimi lerhadap pelaku bid'ah telah

menyebabkan kalangan awam dengan mudah menyakiti

manusia, menyulut api fitnah, menumpahkan darah dan

mencela ulama. r2

Begitu juga akibat dari sifat keras dan meremehkan

berlebihan dari Al-Bakri terhadap Al-Hondbiloh (para pengikut

lmam Ahmad bin Hanbal) telah menyulut api fitnah dan

suasana panas. Akibatnya, golongan yang satu mengafirkan

golongan yang lain." r3

10. TdM{b Siyaru Aldm An-Nubala',3: 1231.

11. Ibid, 3:1231.
12. Ibid,3: 1318.

13. Ibid, 3,1319.
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7. Umat lslam telah melalui beberapa masa yang di dalamnya

tersebar dengan kuat kebid'ahan. Namun demikian, Allah

telah menakdirkan sekelompok laki-laki yang membantah

kebid'ahan tersebut dengan sunnah dan mengembalikan
pelakunya pada kebenaran. Di sana ada Abdullah bin Abbas
yang berdebat dengan orang-orang Khawarij pada zaman Ali
bin Abi Thalib, tindakan Umar bin Abdul Aziz terhadap
orang Khawarij, sikap lmam Ahmad bin Hanbal dan hari-hari

uj iannya menghadapi orang-orang Jahm iyah dan M u'tazilah,

sikap Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menghadapisekelompok
orang ahli bid'ah, dan di Mesir tersebarlah sekte Fathimiyin

lalu Allah menakdirkan Shalahuddin Al-Ayubi untuk
mengembalikan Mesir ke pangkuanAhlus Sunnah wdJamaah. 'r

Semua ini menjadi memotivasi kita untuk mengubah
kebid'ahan, menyebarkan sunnah dan mengikuti manhaj para

pendahulu kita dalam mengadakan perubahanrdan perbaikan

kondisiumat.

Terakhir, saya berterus terang bahwa judul yang saya angkat

cukup rumit. Sebenarnya untuk membahas judul ini butuh or-
ang-orang yang lebih mumpuni dari saya dan lebih banyak ilmunya.

Saya sempat ragu untuk menyebarkannya. Tapi di sisi lain, fakta

menyedihkan yang menimpa umat lslam mendorongku untuk
melanjutkannya; perpecahan dalam diri umat lslam yang telah

menghantam umat lslam sendiri hingga menjadikannya kacau dan

bercerai berai.

Saya tidak berlepas diri dari kesalahan dan kekurangan.

Sungguh, saya mengajak pada semua orang yang ikhlas dan

orang-orang yang tergugah untuk menelaah pembahasan ini agar

berkenan untuk membimbing dan mengarahkanku dengan hati

yang ikhlas dan perkataan yang penuh nasihat.

Muhadimah I9



'Aku tidok bermaksud kecuoli (mendatongkon) perboikon

seloma oku mosih sanggup. Don tidokoda toufikbagiku melainkon

dengan (pertolongon) Allah. Honyo kepodo Allah aku bertawakal

don honyo kepado-Nyo loh aku kemboli." (H0d [l l]: 88)

Shalawat dan salam semoga tetaP tercurah kepada Nabi

kita Muhammad ffi, kepada keluarga dan para sahabatnya.
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_-- .{ esungguhnya lslam adalah agama persatuan.

t i ""'; $Dengan lslam, Allah telah mempersatukan

\*F n".i setelah teriad i permusuha n. Nlah To' ala

berfirman,

Don ingatlah akan nikmat Allah kepodomu ketika

kolian dohulu (mosa Johiliyah) bermusuh-
musuhon, maka Alloh mempersotukan hatimu,

lalu menjoditoh kotion korena nikmat Allah orong-

orong yang bersaudoro. (Ali 'lmrAn [3]: 103)

Dengan lslam, Allah telah menyatukan kaum

Anshar setelah berpecah belah dan terbentuklah
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persatuan di antara kaum muslimin. 'Persatuan:

tersebut bermula dari persatuan akidah dan manhaj

yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Rasulullah ffi bersabda:

ffi
re
ry
ffi
re
nw
ffi
ffi
rc
ffi
ffi
ffi:
ffi

t.
6 .o / | t . a o Ig!J4 tjBJ J 4".

Teloh aku tinggolkan untuk kalion sesuatu yong

apabilo kolion berpegong teguh dengannyo, kalion

tidok akan tersesot selomonyo yaitu Ktobulloh don

sunnahku.

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk

kembali pada keduanya jika teriadi perselisihan dan

permusuhan di antara mereka. Allah berfirman,
"Kemudion jiko komu berloinan pendopot tentang

sesuotu, mako kembqlikanlah io kepada Alloh (Al-

Qur'an) don Rosu/ (sunnohnyo)." (An-Nisn' [4]: 59)

Allah mencela terjadinya perselisihan dan

permusuhan. Allah berfirman, "Dan berpegonglah

kamu semuanya kepoda tali (ogomo) Allah, don

jongonloh komu berceroi beroi." (Ali 'lmrAn [3]: 103)

"Dan jonganloh komu menyerupoi orong-orong

yong bercerai beroi dan berselisih sesudoh datong

keterongon yang jelos kepado mereko. Mereka ituloh

orong-orong yong mendapat siksa yang berot." (Ali
'lmrAn [3]: 105)

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
w
ffi
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w
ffi
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# "sesungguhnyaorang-orangyangmemecohbelah

W agamanya dan mereko (terpecah) menjadi beberapa

$& golongon, tidak ado sedikit pun tonggung iawobmu
:- terhodap mereka." (Al-An'Am [6]: 159)

=ffi Hati telah bersatu, kelompok-kelompok telah
* - melebur -menjadi satu-, fanatisme telah lenyap dan

W kinisemuawajah dengan tulus menghadap Dzatyang

ffi telah menciptakan langit. Dengan agama ini, umat

ffi lslam bergerak untuk mengeluarkan manusia dari

:Hl peribadatan manusia kepada manusia menuju

aFrr I*f dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat, dan dari

*St agama yang lalim menuju agama lslam yang adil.

*Sn Kemudian muncullah penyimpangan manhaj

W dalam tubuh umat ini hingga kebid'ahan berkuasa,

ffi hawa nafsu jadi pemenang dan umat ini pun terpecah.

:g Salah satu faktor paling nyata yang menyebabkan

3 akidah dan membuat-buat perkara baru (bid'ah) dalam

;S*} agama. Allah telah mengingatkan akan hal ini dalam

ffi firman-Nya, "Don bohwa (yong Komiperintohkan) ini

g adaloh jolan-Ku yong lurus, moko ikutiloh dia: don

da ionganlah komu mengikuti iolan-iolan (yong |oin),
*i"I korena jalon-jalan itu menceroiberoikon komu dari
#$* jatan-Nya." (Al-An'Am [6]: 153)

&} Syaikhul lslam lbnu Taimiyah telah menegaskan

€n makna ini ketika beliau berkata, "Perkara bid'ah pasti

a
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akan diiri ngi dengan perpecahan, sebagai mana sunnah

akan diiringi dengan persatuan."I

Perkataan Dr. Shalih As-Suhaimi banyak

memberi titik terang kepada kita akan makna ini.

Beliau berkata, "Perkara berbahaya yang nyata bagi

setiap orang yang berakal sehat adalah kebid'ahan yang

telah memecah persatuan umat, mence.rai-beraikan

keutuhannya, mencabik-cabik eksistensinya, hingga

umat ini terpecah menjadi berkelompok-kelompok

dan berpartai-partai, satu sama lain saling memusuhi

dan menghalalkan darah. Jbrsebarlah permusuhan dan

kebencian di antara mereka, hingga musuh-musuh

lslam memanfaatkan celah untuk masuk dalam tubuh

umat dan membinasakan mereka disebabkan
perpecahan ini."2

Oleh karena itu, datanglah celaan terhadap
perbuatan bid'ah dalam agama melalui lisan Rasulullah

ffi dengan sabdanya:

ffi
Borangsiapo membuat sesuotu yang boru dolom *t
uruson komi (dalam Islam) yang tidak terdopat ilr*
(tuntunon) podonyo, moka io tertolak. (HR. Al- {Hffi

Bukharidan Muslim) ffi
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ALlsdqdmah,Tahqicl Dr: Muhrnmud Ra.yad Salim, 1:42. #ffi
Til$ihUIiIAbshartIaKamdIiAd'DinwaMdFiI'Bid,a,minAI.Akhthd.r'
hal.1e6. {ffi
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Dalam men als iri f irm an Allah i,, tl 
: 
Di,, antn r a m o n usi o

ada,orang yong membantshi teitaing Nlah,tanpo ilmu
pengetohuan. " (Al-flajj l22l: 3) Qatadah' berkata;,.',:

"Manusia tersebut adalah pembuat bid'ah yang

mengajak man usia u ntuk i kut mengeriakan kebid"ahan, :

tersebut."3

DariAbu Umamah Al-Bahili, dia berkata, "Tidak

ada persekutuan kecuali ujuhg-ujungnya adalah

mendustakan takdir, dan kalian wahai umat lslam akan

diuji dengan mereka. Maka jika kalian bertemu dengan

mereka, jangan beri kesempatan kepada mereka

untuk ikut campur dalam urusan kalian hingga kalian

Al-Hisyam menyampaikan bahwa Al-Hasan

berkata, 'Janganlah kalian duduk bersama ahli ahwa'

(pengikut hawa nafsu), jangan mendebat mereka dan

jangan mendengar dari mereka." s

Yahya bin Abi Katsir berkata, 'Jika kamu bertemu

dengan ahli bid'ah di sebuah jalan, maka ambillah jalan

lain."6 Dan masih banyak nash lain yang mengingatkan

akan bahaya bid'ah dan pelakunya.T

Di antara ciri khusus manhaj Ahlus Sunnah wal

Jamaah adalah, ia merupakan manhajyang senantiasa

?,

4.
5.

6.

7.

U shal Al-I' tiqild AhIu s Swnah w al l canh' ah, l : l 15.
Ibid, 1: 133, HR. Thabrani dalamAl.Ausath.
Ll shal Al-I' tiqad Ahlas Surnah w al J ana' ah, | : 1 3 3.

Ibid, l: 137.

Untuk mendapat keterangan lebih luas, lihatlah referensi sebelumnya,

l:144-149.
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lmenjaga persatuan hati dan persatuan kata dar:i kaurn,

muslimin sefta menyelesaikan perpecahan dengan

mengembalikan orang-orang yang berselisih dan ahli

bid'ah pada manhajyang benaryang berdasarkan atas

Al-Qur'an dan fu-Sunnah.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyifati manhai

ini dengan perkataannya, "Kalian mengetahui kaidah

agung yang termasuk gabungan dari aiarart agama yaitu

menyatukan hati, menyatukan kalimat dan

memperbaiki hubungan antar sesama. Sesungguhnya

Allah telah berfirman, "...dan perbaikilah
perhubungon di antoro sesomomu...." (Al-AnfAl [8]: l)
Dan ayat lain semisalyang memerintahkan Persatuan
serta melarang perpecahan dan perselisihan. Oleh

karena itu, pemegang manhaj ini adalah ohluliam6'oh

(orang-orang yang berjamaah) sebagaimana orang

yang keluar dari manhaj ini adalah ahlulftrqah (orang-

orang yang berpecah belah)." 8 
.

Demikian luga, di antara ciri khusus manhaj ahlus

sunnah adalah mereka mampu mengontrol perbedaan

pendapat dan ijtihad hinggatetap terwujud Persatuan
umat. Syaikh Abdul Hadi Al-Mishri berkata dalam

menjelaskan ciri khusus tersebut, 'Ahlus Sunnah wd

Jamaah juga berselisih dalam masalah ilmiah dan

amaliah mereka, tapi akhlak baik mereka mampu

menguasai diri mereka meskipun perselisihan yang

terjadi cukup meruncing. Seperti adab ikhtilaf

8. Majmfr' Fatilwd,TB: 53-50
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(berselisih).yangberupakasihsa}'ang;lernah.lepbut
dan saling menghargai masalah pokok; yaitu,rnenlaga:' ,:,

keutuhan persatuan serta menjauhkan perpecahan

dan tuduhan."e

Mereka saling berdiskusi tentang masalah ilmiah

dan amaliah dengan tetap meniaga kasih sayang dan

loyaiitas sesama mereka. Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

mem pertegas masalah i n i dengari perkataan nya, " Para

ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan ulama setelah

mereka, jika berselisih tentang suatu masalah, mereka

akan mengikuti perintah Allah yang tertera dalam

firman-Nya, 'Kemudian jika komu berlainan pendapat

tentong sesuotu, maka kembalikanlah ia kepoda Allah

(Al-Qur'on) don Rasul (sunnahnyo), jiko kamu benar-

benor beriman kepodo Alloh don hari kemudian.'to

Mereka sering berselisih dalam masalah ilmiah dan

amaliah dengan tetap menjaga kasih sayang, kesucian

dan persaudaraan dalam,lslam." I I

Ma'alim Inthilfuq AI-Kubta, Hal. 83.

An-NisA': 59.

Majmfi' Al-Fathwd, 24: 17 Z.

ffi Para ulama salafus shalih telah meletakkan dasar-

:St dasar dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah dan

*ffi orang-orang yang menyelisihi mereka lainnya. Dasar-

; dasaryang harus diielaskan dan diaiarkan kepada umat

i* lslam, terkhusus bagi para aktivis pengusung
ffi kebangkitan lslam. Bid'ah telah muncul sejak kurun

ffi pertama, sementara Ahlus Sunnah wdJama'ah telah

ffi berinteraksi dengan kelompok-kelompokPencetus

w
ffiH3

9.

i0.
ti.
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Pdrl Petr**

Ahlus Sunnah wal
Jamaah
Adalah Ahli Keadilan

p**-{'
fl.-;ftlam datang untuk menegakkan

" f ,d-{ebenaran dan keadilan di antara

{"-:4-' manusia seluruhnya, sebagaimana

firman-Nya,

aa .--1, ,1.,utt :i 5lr-!l ett krr; ;t^itt
i5:ii \i+\t ..0 gtgi c Y;b

1.3ir'rT i#i, *";49

Don Allah teloh meninggikon langit dan Dia

meletakkan neroca (keadilan). Supoyo

kamu jongon melampoui botos tentong

neraco itu. Don tegakkanlah timbangan itu
dengon adil dan jangonloh kamu mengurangi

neroca itu. (Ar-Raf,mAn [55]:7-9)
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Dan Allah berfirman, "Sesungguhnyo Kami teloh mengutus

rosul-rasul Kami dengon membowa bukti-bukti yong nyata dan teloh

Kami turunkon bersoma mereko AI-Ktob don neroco (keodilan)

supoyo monusio dopat meloksonokan keodilon." (Al-Hadid [57]:
2s)

Kaum muslimin adalah pemilik neraca (timbangan) yang

mampu berbuat adil sehinggaterwujud keadilan yang berdiritegak

di atas pokok-pokok kehidupan manusia.

Berlaku adil dalam berbicara, "Dan opobilo komu berb.icora,

hendalayo komu berbuat odil." (Al-An'Am [6]: 152)

Dalam memutuskan hukum, "Don (Alloh menyuruh kolian)

opobila menetopkon hukum di ontora monusia supoya menetopkon

dengon odil." (An-NisA' [4]: 58)

Adil terhadap diri sendiri dan kerabat dekat, "Wohoi orang'

orang yang berimon! Jodiloh kolion orang yong benor-benar

penegok keodilon, menjodi soksi korena Alloh bior pun terhodop

dirimu sendiri otou ibu bapok don koum kerabatmu." (An-Nisn'

[a]: l3s)

lslam mengharamkan perbuatan zhalim sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Qudsi:

Wohoi hambo-hamba-Ku! Sesungguhnyo Aku teloh meng-

horamkon perbuoton zholim otos diriku don Aku iadikon io

haram di ontoro kolion.l

1. HR. Muslim hadits dari Abu Dzar dalam Kitab Al-Bimr wa As-S[tllah, bab Tafuin Azh'
Zhulm.

J

c:;t'fq xik', 4 ,jt|r,LJ? jtq:?v
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Takutloh kolian semua terhadap kezholimon, koreno

kezhalimon adalah kegelopan poda hori kiamat.z

Tentang hal itu, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Oleh

karena pengikut para nabi adalah ahli ilmu dan adil, maka

perkataan orang-orang lslam dan pengikut sunnah kepada

orang-orang kafir dan ahli bid'ah adalah dengan ilmu dan keadilan,

bukan dengan sangkaan dan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena

itu Nabi bersabda,

Hakim itu oda tigo mocam; dua mosuk nerako sotu mosuk

surgo. Seorong loki-loki yang mengetahui kebenoron

kemudion dio memutuskon hukum dengonnyo, moko dia

rnosuk surgo. Seorong loki-loki yong mengetahui kebenoron

kemudion dia memutuskon hukum dengon kebolikonnya

(kebatilon), maka dia masuk neraka. Don seorang laki-loki

yong memutuskon hukum untuk manusio dengan

kebodohon, mako dio mosuk neroko.

2. HR. Muslim dari Jabir bin Abdullah dalam Kitab AI-Birru wa As-Shillah,bab Thhrtm

Azh-Zhultn
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Jika orang yang memutuskan hukum di antara manusia dalam

urusan harta, darah dan kehormatan tanPa ilmu dan keadilan saia

masuk neraka, lalu bagaimana nasib orang yang memutuskan

hukum dalam urusan agama, pokok iman, pengetahuan tentang

ketuhanan dan pengetahuan yangtinggitanpa ilmu dan keadilan?"3

Berdasarkan pada nash dan asas ini, Ahlus Sunnah wal

Jamaah menentukan batasan-batasan dalam menyikapi dan

menghukumigolongan lain. Manhai merekadibangun di atas asas

keadilan dan menjauhitindak kezhaliman, melampaui batas dan

permusuhan. Manhaj iniakan dijelaskan pada pembahasan berikut.

Pertama: Bersikap Adil Terhadap Nonmuslim
Sesungguhnya akidah ol-wol6' (loyalitas) dan al-barr6' (anti

loyalitas) terdiri atas wal6' kepada kaum muslimin dan borr6'

kepada kaum ka{ir. Allah berfirman,

-a-,.4r .r'at. ,. a'r. . -'r'.1(."6 ;tXJt g};)tj |f;t U-L;d ! rr-t! s+ll r,.t+ e
t.

Ft\;:\
Hoi orong-orong yong beriman, iongantoh kamu mengombil

orang-orong Yohudi don Nosroni meniodi pemimpin'
pemimpin (mu); sebohagian mereka odalah pemimpin bagi

sebohagion yang lain. (Al-Mi'idah [5]: 5l)

"l(omu tidokokan mendapati suotu koum yangberimon kepodo

Allah dan hari ol<hirat, soling berkosih sayong dengon orang-orang

yong menentong Allah don Rosul-Nyo, sekalipun orang-orang itu

adoloh bopok-bapok, atou onok-onok otou soudara-saudoro ataupun

keluorgo mereka." (Al-MujAdilah [58]: 22)

3. AlJawab,\sh-ShabihLiman Badala tin AI'Masih, l: 27,
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Di sam ping perintah agar berlepas d i ri dari orang-orang kafi r
tersebut, Allah juga memerintahkan kaum muslimin agdr bersikap

adilterhadap mereka dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Allah

berfirman,

. .,-€ r . , --(, I - aE -'. . , ..,. " /,. I
+'tt * i!-u-i lt*,: Y! ;G /p Jvr e;A \t

,."z1tt
9 j*-

D o n j o ngo nl oh seka I i - ko I i kebe n ci o n m u ter h ad a|sesuotu ko u m,

mendorong komu untuk berlaku tidok adil. Berlaku odillah,

koreno odil itu lebih dekat kepado takwo. (Al-Mi'idah [5]: 8)

lbnu Jarir menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan kedatangan Rasulullah kepada orang Yahudi untuk
meminta bantuan dalam urusan diyot (denda). Kemudian mereka
(orang Yahud i) bermaksud u ntuk membunu h Nabi, maka turunlah

ayat ini.a Di sinilah makna keadilan dalam lslam terlihat jelas;Allah

mengarahkan manusia agar menjaga diri dan berlaku adil, karena

ia lebih dekat pada ketakwaan.

"snrungguhnya Kami telah mengutus

,o"ul-rorul Kami Jnrgo, *n*bo*o 
,ry.

buLt;-LuLt; yang nyata don tnloh Kami , 
'"",

turunl<an bn ro*o *n nL,o ALKI"L Jon fo*", '

neraca (LnoJ;lon) supaaa manusia Jopof :

*nloL"oroLo, LnoJilon. "

61-H"JiJ 1571,25\

4. Llhat, Tafsir At-Thabari, Tahqiq Mahmud Syakir dan saudaranya, i0: 96.
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Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini

berkata, 'Jadikanlah mereka saksi sebagaimana kalian telah

mengakui persaksian kalian pada wali kalian, benarkanfah

kesaksian kalian atas musuh kalian sebagaimana kalian telah

menjadikan mereka sebagai saksi. Bersikap adil dalam bersaksi

adalah wajib, walaupun dia kafir atau ahli bid'ah. Menerima

kebenaran yang dibawa olehnya-orang kafir atau ahli bid'ah-
bukan semata karena dia yang mengatakannya dan tidak boleh

menolak kebenaran karena dia-:'walaupuri orang kafir atau ahli

bid'ah-yang mengatakannya. Yang demi kian adalah kezhal i man

terhadap kebenaran."5

Kita dapatkan bahwa keadilan adalah manhaiAl-Qur'an Al-

Karim; ketika Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang kafir,

Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman dalam menyifati ahli kitab,

"Di antoro ahli kitab oda orong yang iiko komu mempercoyakan

kepodonya harto yong bonyok, dikembolikannyo kepadomu; don

di ontoro mereka odo orang yang iiko kamu mempercayokon

kepodanyo satu dinor, tidok dikembolikannya kepodomu, kecuoli

jiko komu selolu menogihnyo." (Ali "lmrin [3]: 75)

Dr. Abdus Sattar Fathullah telah menuniukkan keadilan

hukum Allah terhadap orang-orang Yahudi, beliau berkata, 'Al-

Qur'an adalah Kalam Robb semestaalam, yangtidak menzhalimi,

memihak, cenderung dan tidak mengurangi. Al-Qur'an tidak

menyatakan bahwa seorang muslim itu benar akidahnya jika dalam

dirinya terdapat cela, syubhat yang salah, suka mengganggu

dengan menghasut dan marah, atau memihak kepada satu kaum

yang menyalahi kaum lain."

5 . Taisir Al-Karim Ar-Rafurvln ft Thfstri KelAm Al'Mo;tlnn, 7: 759.
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Oleh karena itu, terkadang kita dapati bahwa Al-Qur'an
sangat memuji Bani lsrail dan mereka mendapat kerldhaan dan

nilai yang tinggi. Sebagaimana firman-Nya, "Don di antara koum

Muso itu terdopat suotu umot yang memberi petunjuk (kepoda

manusio) dengan hok dan dengon yong hak ituloh mereka

menjolonkan keadilan." (Al-ArAf [7]: 159)

Dan firman-Nya, "Dcn Kami jodikan di ontoro mereka itu

pemimpin-pemimpin yong memberi petunjuk dengon perintoh

Komi ketiko mereko sabor. Dan adoloh mereko meyokini oyo(-

ayot Kami." (As-Sajdah l32l:2a)

Kemudian pada kesempatan lain, Allah memberikan kepada

mereka (Bani lsrail) hukuman yang menakutkan berupa teguran -.

keras, celaan dan hinaan. Sebab yang melatarbelakangi sikap ini

adalah keadilan yang sempurna. Allah Yang Maha Tinggi telah

menu nai kan hak-hak pemil i knya dan menghu kum i setiap kebatilan

dengan balasan yang setimpal. Dia memuji mereka jika mereka

berbuat baik dan taat dan mencela mereka jika mereka

membangkang dan durhaka..,Bahkan, satu hal lain yang

menunjukkan keadilan-Nya yang sempurna adalah Dia senantiasa

memuji sekelompok kecil orang shalih dari mereka yang jarang

d idapatkan. Sebagai mana fi rman- Nya,' . . . dan kam u (Muhammad)

senontioso akon melihotpengkhianotan dori mereko kecuali sedikit

di ontara mereko (yong tidak berl<hianat).' (Al-Ma'idah [5]: l3)"6

Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengikuti

sunnah-sunnah Rasulnya, amal para sahabat Rasul, dan berbagai

macam peristiwa yang teriadi sepanjang seiarah lslam akan

mendapatkan kesungguhan mereka dalam menjaga sikap adil ini.

Di antara kisah-kisah yang menunjukkan hal tersebut adalah.

6. Ma' r akah Al-WujAd B aina AI- Qur' dn w a At-TrtltnAd. Hal: 7 2-7 5
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l. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap adil

terhadap ahli dzimmah (kaum kafir yang memiliki perianjian

damai dengan kaum muslimin) dan rnusta'minin (orang-

orangyang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin)

dan melarang kaum muslimin untuk berbuat zhalim terhadap

mereka. Sebagaimana sabdanya:

G'; fft "r't i*;3t "rf 6^t-,'eb U

-,,.-i, zo.lt . ,4: 
o., 

I oi
4/i-,l,jl (y- Ao+--- t-,t9 .-,a-Qr # a-*t

a/

Borongsiopo menzholimi ohli dzimmoh, atau mengurongi

hok-hoknya, otau memberi beban di atas botos

kemampuonnya, otou mengombil sesudtu dorinyo dengan

tidok benar, moka saya okan menjodi musuhnyo di hori

kiomot nanti.T

lmam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amru

lbnul iAsh yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda:

t,o6 t' t '- z Oz '.y bi Wt o!: a;At

(G'j,;..)f 6;

Borongsiapo membunuh seorong ahli dzimman, O," r,OrO

okan mencium bau surga. Sesungguhnyo bou surgo itu bisa

tercium dori jarok 40 (empat puluh) tohun periolonan. s

HR. Abu Dawud dalam kitab Kluraj danltndrah,babTa'syint AhI Adz-Dzimmah.Dalam
sanad hadits ir-ri ada orang-orang yang tidak diketahui Qami' AL'UshfiI,7: 69).

HR. Bukhari, dalam kitab Al-lihhd,bab man qatala mu'dhidmbighairi iaromin, (lAmi AL'

{Jshill,Z: 650), Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab AL-lihAd,bab dl-wdfalilmu'Ahid
dan Imam An-Nasa'i dalam kitab Al.QasArnah,bab ta'zhttnu qatlu ,\L'Mu'Ahid. Sanad

hadits ini hasan ]dm| AL-Usl"tAI 7: 651).

*1'rf ^iu

I o..
\L;'
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Dalam hadits riwayat lmam An-Nasa'i disebutkan:

Barongsiopo membunuh seorong laki-loki dori ahli
dzimmoh, dio tidok okon mencium bau surga.

Sesungguhnya bou surga itu dopot .tercium dari jorak 7a

(tujuh puluh) tohun perjolanan.e

2. Kita juga menemukan kesungguhan para Khulafaur Rasyidin

dalam menjaga masalah ini. lmam Bukharitelah meriwayatkan

bahwa Umar bin Khaththab berwasiat kepada kaum muslimin r

berkaitan dengan ahli dzimmoh. Beliau berkata, "Saya

wasiatkan kepada kalian tentang dzimmah (jaminan) Allah.

Sesungguhnya itu adalah dzimmah Nabi kalian dan rezeki

keluarga kalian."r0 Dalam riwayat Umar bin Maimun, dia

(Umar bin Khaththab) berwasiat kepadanyatentang dzimmah

Allah dan Rasul-Nya agar dia menepati perjanjian dengan

mereka, memerangi orang yang di belakang mereka-yang
tidak punya perjanjian, dan tidak membebani mereka di atas

kemampuannya.r'

"Dan opob;lo Lo*u LnrLi"oro,

l"nnloLnyo Lo*u bnrLuot oJil."

(Al-An'arn 16l: L52)

Bab Ta' zhimu Qatlu AI'Mu' ahid.

BabJizyahwa '\1.-Muwada'ah, 
Fatfuu AI-Bdri,6 :76'l .

Fath AL-BAri,6 :757.

29.r't .. ,o t o .t . ,2- o .

fJ 4.J.Jl J^' .f Y*; Ji "f
? o/ tl 4,.,^'!1r-d o 4^^A .,A -L> J l-A-4 ,

J4UJF

e

Jl'q

9.

10.

11.
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3. Kita juga menemukan contoh sikap adil para sahabat terhadap

orang kafir. lmam Muslim telah meriwayatkan dari Al-

Mustaurid bin Syadad Al-Quraisyi bahwa dia membacakan

hadits di depan Amru lbnul lAsh, dia berkata, 'Aku mendengar

Rasulullah bersabda, 'Hori kiomat akon dotong podo saot

penduduk Rum odaloh penduduk terbonyok'." Amru bin Al-

Ash berkata, "Berkatalah yang benar!" Al-Mustaurid

menjawab, 'Aku berkata sebagaimana yang aku dengar dari

Rasulullah." Amru berkata, "Jika kamu berkata demikian, maka

sungguh bersama mereka ada empat golongan ; mereka adalah

orang-orang yang paling biiak dalam menghadapi fitnah,

orang-orang yang paling cePat sadar (bangkit) setelah

mendapat musibah, orang-orang yang paling cePat

mengadakan penyerangan setelah kalah, orang-orang yang

paling baik terhadaP orang miskin, yatim dan lemah, dan yang

kelima sifat yang baik dan indah, yaitu orang-orang yang

paling pandai menahan kezhaliman terhadap para penguasa."r2

Lihatlah sikap adilAmru dan apayang dia sebutkan mengenai

lima jenis kebaikan orang Rum, padahal sama sekali kita tidak

meragukan boro'oh (anti loyalitas) dan permusuhan Amru

terhadap mereka.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah

mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memeriksa kurma

orang-orang Yah ud i d i Khai bar. Kem udian orang-orang Yahudi

tersebut hendak menyogok Abdullah, maka Abd ullah berkata,

"Wahai orang-orang Yahudi! Kalian adalah makhluk yang

paling aku benci. Kalian telah memerangi nabi-nabiAllah dan

berdusta kepada Allah. Akan tetapi, kebencianku terhadap

0. Ktab AI-FitAn, bab Taq'i)mu As-Sd'ah wa Ar'RAm Aktsar An-Ntu. Mukhtashar Sha@b

MusLim,no.7026.

I
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kalian tidak menjadikanku bertindak lalim (tidak adil) terhadap

kalian." Maka orang-orang Yahudi tersebut berkata, "Dengan

sikap seperti inilah langit dan bumi menjadi tegak." r3

Kedua: Sikap Adil Ahlus Sunnah Terhadap Ahli
Bid'ah

Jika kita diperintahkan untuk bersikap adil terhadaP orang-

orang kafir, Yahudi dan Nasrani, maka bersikap adil terhadap ahli

bid'ah yang kebid'ahannya tidak mengeluarkan pelakqnya dari

lslam tentunya lebih utama. Syaikhul lslam lbnu Taimiyah telah

memberi isyarat tentang hal tersebut ketika beliau menafsirkan

firman Allah, "Don jangonloh sekali-koli kebencionmu terhadop

sesuotu koum, mendorong kamu untuk berloku tidok odil. Berloku

adilloh, korena odil itu lebih dekot kepoda tokwo." (Al-MA'idah

[5]: g) Beliau berkata, 'Allah melarang iika rasa benci kaum

muslimin terhadap kaum kafir membawa mereka pada sikap tidak

adil, lalu bagaimana dengan kebencian terhadap orang fosik
(pendosa) atau pelaku bid'ah yangmelakukan takwil dari kalangan

orang beriman? Tentu lebih utama jika rasa benci kaum muslimin

terhadap mereka tidak menjadikannya berlaku tidak adil kepada

sesama muslim, walaupun dia telah berlaku zhalim

terhadapnya."ra

Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah contoh terbaik dalam

bersikap adil terhadap pelaku bid'ah. Hal tersebut kita dapatkan

dari perkataan para ulama Ahlus Sunnah walJamaah dan sikap

mereka. Di antaranya adalah:

HR. Imam Ahmad dalam Mumad-nya,3 : 367. Al-Baihaqi dan AtJhahawi, 1 : 307.

Syaikh Al-Albani berkata, "Sanad tlal hadits ini rsiqah (tepercaya) seandainya Zubair

bukanlah seorungmudalis, dan dia telah meri.wayatkannya dengan caramu'arlan.

Al-Istiq1mah, I:38.

I3

t4
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l. Pengakuan bahwa ahli bid'ah selain bid'ah mukaffiroh (bid'ali

yang mengeluarkan pelakunya dari agama lslam) itu lebih baik

daripada orang Yahudi dan Nasrani.

Tentang hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Setiap

orang yang mengimani segala sesuatu yang datang dari Nabi

Muhammad ffi, itu lebih baik daripada setiaP orang yang

kafir (tidak beriman) terhadapnya, walaupun dalam diri

orang beriman tersebut masih ada ienis kebid'ahan. Baik

bid'ah tersebut adalah bid'ah Khawarij, Syi'ah, Murii'ah,

Qadariyah, atau selain mereka. Sesungguhnya orang Yahudi

dan Nasrani adalah orang kafir yang kekafirannya telah nyata.

Sedangkan pelaku bid'ah jika menganggaP dirinya sesuai

dengan Rasulullah ffi dan tidak menyelisihinya, maka diatidak

dinyatakan telah kafir terhadap Nabi. Seandainya diduga dia

telah kafir, maka kekafirannya tidak sama dengan kekafiran

orang yang mendustakan Rasulullah." | 5

Pengakuan bahwa dalam diri ahli bid'ah selain bid'ah

mukoffi roh masih terdapat keim,anan.

Tentang hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata,
"sebagian ahli bid'ah ada yang masih memiliki keimanan baik

dalam batinnya maupun zhahirnya. Akan tetaPi, dalam diri

mereka terdapat kebodohan yang meniadikan mereka

terjatuh ke dalam kesalahan tentang sunnah. Orang semacam

ini tidak bisa dikatakan kafir atau munafik. Terkadang dalam

diri mereka terdapat permusuhan dan kezhaliman yang

menjadikannya fasik atau pendosa. Terkadang pula mereka

jatuh ke dalam kesalahan takwilyang dimaafkan. Dengan itu

semua, terkadang mereka memiliki iman dan takwa yang

15. Majmfi' AI-Fudwd, 35: 2al

2.
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3.

meniadikan mereka berhak mendapat perwalian Allah seiuai

kadar kei manan dan ketakw aan yang mereka m i I i ki. " | 6

Beliau juga berkata tentang orang-orang sufi dan bid'ah-bid'ah

yang mereka perbuat berupa mendengarkan nyanyian, menari

dan menyobek baju, "Orang-orang yang menyaksikan

perbuatan sia-sia ini karena mereka menakwilkan Perbuatan
orang-orang jujur dan ikhlas, kebail<an-kebaikan mereka telah

menutupi kejelekan-kejelekan dan kesalahan mereka dalam

masalah ijtih1diyoh. lnilah sebab kesalahan dan kekeliruan

orang-orang shalih umat ini."r7

Kita mendapatkan pula sikap adil Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

yang lain ketika beliau berkatatentang sufi dan tasawuf. Beliau ,
berkata, 'Ada sekelompok orang yang mencela sufi dan

tasawuf. Mereka berkata, 'Merekaadalah ahli bid'ah yangtelah

keluar dari sunnah.' Sebaliknya, ada sekelompok lain yang

terlalu berlebihan. Mereka mengklaim bahwa orang-orang

sufi adalah makhluk yang paling utama dan paling semPurna

setelah para nabi.

4.

" Dan janganloh tnluol; -L"l;

l"eLnn"ior*u tnrholop sesuatu Lou*,

*nrlorong L,o*u urtrL bnrl"Lu t;J"L

oJtl. B*loLu od;lloh, l"ornn" oJ;l ;tu

t6.
t] .

lnL;h dnL"t Lnpodo tul"wa."

1Al-Ma'iJ"l.' lSl' S)

Ibid,3:353-354.
Al-IstiqAmah: 197-791
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Kedua kelompok initercela. Yang benar adalah, para sufi itu

merupakan orang-orang yang bersungguh-sungguh'dalam

menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana orang lain

bersungguh-sungguh dalam menialankan ketaatan kepada

Allah. Maka, di antara mereka ada os-s6big (orang yang

bersegera melakukan kebaikan) ol-muqarrib (yang
mendekatkan diri kepada Allah) sesuai kadar kesungguhannya

dan ada muqtashid (golongan yang Pertengahan) yang

termasuk dalam golongan kanan. Masing-masing dari dua

kelompok tersebut ada orang-orang yang beriitihad kemudian

salah. Di antara orang-orang sufi itu ada pula orang yang

berbuat dosa, kemudian dia bertaubat atau tidak sama sekali.

Kemudian di antara orang-orangyang menisbatkan diri kepada

mereka (orang-orang sufi) adayang menzhalimi diri sendiri.

Telah menisbatkan diri kepada mereka beberapa kelompok

dari ahli bid'ah dan orang-orang zindik. Akan tetapi menurut

para pemerhati dari kalangan ahli tasawuf, ada orang-orang

yang d ianggap bu kan dari golongan mereka, seperti Al- Hal laj.

Kebanyakan para syaikh tare.kat mengingkarinya dan

mengeluarkannya dari kalangan tarekat; sePerti lmam Junaid
bin Muhammad yang menjadi tokoh kelompok sufi, dan iuga
tokoh sufi lainnya."rg

5. Bentuk sikap adil beliau yang lain adalah pengakuan Syaikhul

lslam lbnu Taimiyah tentang keutamaan dan kesungguhan para

pelaku bid'ah dalam menyiarkan lslam. Beliau berkata,
"Banyak diiumpai para pelaku bid'ah dari kalangan kaum

muslimin, seperti Rafidhah,Jahmiyah dan selain mereka pergi

ke negeri-negeri kafir, hingga banyak manusia yang masuk

lslam melalui mereka. Penduduk negeri-negeri tersebut

18. Majmt' AI'FatdwA, l7:5

42 J*rE*It ilt D{ilt ilEtb1yoilf$ sAt-AH



mendapatkan manfaat dari kedatangan mereka, maka jadilah

mereka kaum muslimin pelaku bid'ah. Tentu mereka lebih

baik daripada menjadi orang kafir." Sampai pada perkataan

bel iau, " Kebanyakan ah I i kalam mem bantah kebati lan dengan

kebatilan dan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan.

Terkadang mereka membantah kebatilan orang kafir dari

kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik dengan kebatilan

kaum muslimin hingga orang kafir tersebut masuk lslam dan

menjadi muslim pelaku bid'ah. Yang lebih khusus dari mereka

adalah orang yang membantah bid'ah Yang nYata seperti

kebid'ahan Rafidhah dengan bid'ah yang lebih ringan, yaitu

bid'ah ahlus sunnah." re

6. Di antara sikap adil Syaikhul lslam lbnu Taimiyah adalah sikap

beliau terhadap ahli bid'ah yang menyelisihi dan

mengafirkannya. Beliau berkata, "Saya senantiasa berlapang

dada terhadap siapa saia yang menyelisihiku. Jika dia melanggar

hukum-hukum Allah terhadapku dengan memvonis kafir: fasik,

fitnah dan fanatisme jahiliyah, maka saya tidak akan melanggar

hukum-hukum Allah dalam hal ini. Tapi saya akan senantiasa

berhati-hati dengan perkataanku. Saya akan mengamalkan dan

menimbangnya dengan timbangan keadilan. Saya jadikan

perkataanku sesuai dengan kitab yang telah diturunkan Allah.

Kitab yang telah Allah iadikan sebagai Petuniuk bagi manusia

dan hakim bagi permasalahan yang mereka perselisihkan."

Hingga pada perkataannya, "Yang demikian tersebut karena

kamu tidak akan mendaPat Pahala dikarenakan seseorang

bermaksiat kepadaAllah terhadapmu sebagaimana iika kamu

taat kepada Allah terhadapnya." 20

Majmft' Al-Fatdwd, 13 : 96-97 .

lbid, 3: 245 - 746.
19

2A

Ahius Sunnah wal Jamaah Adalah Ahli Keadilan 43



7. Di antara sifat adil beliau adalah perkataan beliau yang memuii'

kelompok-kelompok pelaku bid'ah sesuai dengan kadar

kedekatan mereka dengan kebenaran. Beliau iuga
menyebutkan sifat baikyang ada pada mereka. Beliau berkata,

" Di kalangan Rafi dhah ada orang-orang yang ahli ibadah, wara'

dan zuhud. Tidak ada ahlul-ahwo (pengikut hawa nafsu) lain

yang serupa dengan mereka. Orang-orang Mu'tazilah lebih

berakal dan lebih tahu urusan agama dibanding mereka

(Rafidhah). Kedustaan dan perbuatan keji pada diri mereka
juga lebih sedikit dibanding dengan Rafidhah. Kelompok
Zaidiyah lebih baik, lebih dekat kepada kejujuran, lebih dekat

pada keadilan dan ilrnu dibanding dengan kelompok Syi'ah

lainnya. Tidak ada yang lebih jujur dan lebih ahli dalam

beribadah dari golongan orang-orang sesat selain golongan

Khawarij. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga

bersikap adil dan tidak menzhalimi mereka karena kezhaliman

itu haram secara mutlak sebagaimana telah dijelaskan di

depan. Bahkan, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap
masing-masing kelompok lebih baik daripada sikap sebagian

mereka sendiri terhadap sesamanya. Sikap Ahlus Sunnah wal

Jamaah terhadap Rafidhah juga lebih baik daripada sikap

sebagian Rafi dhah terhadap sesamanya."2l

Termasuk dari sikap adil Syaikhul lslam lbnu Taimiyah adalah

ketika mendapati para ulama yang melakukan bid'ah, dia

menyebutkan kebaikannya sebagai usaha untuk mencarikan

udzur (alasan) bagi mereka. Sebagai contoh, ketika menukil

perkataan Abu Umamah Al-Maliki tentang Abu Dzar Al-
Harawi, Abu Umamah berkata, "SemogaAllah melaknatAbu
Dzar Al- Harawi. Sesu nggu hnya dia adalah orang yang pertama

71. Minhdj As-Sunnah An.Nabawiyah,5: 157.

J
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kali membawa ilmu kalam ke tanah Haram dan orang yang

pertama kali menyebarkannya di Maroko." Syaikh lbnu
Taimiyah mengomentari ungkapan tersebut dengan berkata,
"Dalam diri Abu Dzar terdapat ilmu, agama, pengetahuan

tentang hadits dan sunnah, keseriusannya untuk meriwayatkan

hadits Bukhari dari tiga orang gu ru nya, dan kebai kan-kebai kan

serta keutamaan-keutamaan lainnya yang telah diketahui." 22

Kemudian dia berusaha mencari udzur untukAbu Dzar dan

orang-orang semisalnya, seperti Abul Walid Al-Baji dan Abu

Ja'far As-Simnani. Dia berkata, "Kemudian, masing-masing

mereka itu pasti memiliki jasa baik bagi lslam yang perlu

d isyu ku ri dan kebai kan-kebai kan yang d iteri ma Al lah. Mereka
juga memiliki andil dalam membantah kebatilan orang-orang

atheis dan ahli bid'ah. Mereka banyak menolongAhlus Sunnah

wd Jamaah dan lslam. Hal ini tidak asing bagi orang yang

mengetahui betul kondisi mereka; bahkan dia akan

membicarakan mereka dengan ilmu, kejujuran dan keadilan.

Akan tetapi ketika kebaikan merekatercampur dengan pokok

"Wahai orang-orang yarg bnri*o,!

l.J;l"h Lol;o, orang yang bn,',or-Lnro,

pnrngoL LnoJilon, menjali saLsi

Lornno All"h b;", pun turholop Jiri*,
,nnliri atau ibu LopoL Jon Lou,n

Lerabatmu."

(An-Nisi' [4]: 135)

77. Dar'uTa'drudh Al-AqL wa An-NaqI, Z: IAL
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pikiran yang mulanya bersumber dari Mu'tazilah-mereka
adalah orang-orang memiliki kebaikan dan berakal; orang-

orang memandang perlu untuk meniauhinya dengan segala

komitmennya. Dengan demikian, berarti mereka telah

mengambil komitmen yang diingkari oleh kaum muslimin dari

kalangan ahli ilmu dan agama. Oleh karena itu, ada sebagian

manusiayang mengagungkan mereka karena mereka memiliki

kebaikan-kebaikan dan keutamaan. Ada pula manusia yang

mencela mereka dikarenakan mereka terjerumus pada

kebid'ahan dan kebatilan. Sebaik-baik perkara adalah yang

tengah-tengah."23

9. Kita juga menemukan sikap adil lbnul Qayyim ketika berbicara

tentang aliran sufi dan penyimPangan mereka. Beliau berkata,

"Penyimpangan ini telah menimbulkan fitnah bagi dua

kelompok manusia:

Salah satunya, penyimPangan ini telah menghalangi semua

kebaikan orang-orang sufi; kelembutan hati dan keiuiuran

mereka dalam bergaul. Kelompok Pertama ini membuang

kebaikan mereka karena penyi#pangan ini, mengingkarinya

sama sekali dan berburuk sangkaterhadap mereka. lni adalah

sikap memusuhi dan berlebihan. Seandainya setiaP orang yang

salah atau keliru ditinggalkan sama sekali, kebaikan-

kebaikannya tidak dianggap, rusaklah keilmuan dan karya

suatu kaum.

Kelompok kedua, hati mereka telah tertutup oleh kebaikan

suatu kaum, kejernihan hati mereka, baiknya keinginan

mereka dan kebaikan mereka dalam bergaul; tertutup dari

melihat aib, penyimpangan dan kekurangan mereka. Maka

21. Ibid, 2: 102.
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mereka diseret oleh kebaikan-kebaikan semu tersebut.
Mereka hukumi kaum sufi sebagai orang yang diterima
beritanya dan sebagai orang yang berhak mendapatkan
pertolongan. Hasil akhirnya, mereka juga melampaui batas

dan berlebih-lebihan."

Keti ka menjelaskan kesalahan dua kelompok tersebut, bel iau

berkata, "Kelompok pertama adalah kelompok yang menilai

suatu kaum dengan pandangan permusuhan hingga mereka ,

tidak menganggap kebaikan-kebaikan kaum tersebut.
Kelompok kedua adalah kelompok yang menilai suatu kaum

dengan pandangan cinta hingga mereka tidak melihat
kejelekan dan kesalahan kaum tersebut. Berbeda dengan .

kelompok ketiga, yaitu ahli keadilan." Beliau lalu berkata,''
"Kelompok ketiga adalah ahli keadilan yang memberikan bagi

tiap-tiap orang hak-haknya. Menempatkan tiap-tiap orang

pada posisinya. Merekatidak memberi hukuman pada orang

yang sehat dengan hukuman orang yang sakit dan tidak
berdaya, dan tidak memberi hukuman pada orang yang sakit

dan tidak berdaya dengan hukuman orang yang sehat. Tapi

mereka menerima apayang harus diterima dan menolak apa

yang harus ditolak."24

Beliau menyebutkan hukum penyimpangan tersebut. Beliau

berkata, "lnilah penyimpangan yang masih diharapkan
ampunannya karena mereka banyak melakukan kebaikan.

Kejujuran yang sempurna; pergaulan yang baik, ketulusan yang

kuat dan pemurnian tauhid mampu mengalahkan
penyimpangan tersebut. Tidak ada jaminan ma'shum bagi

manusia setelah Rasulullah. "2s

24. Maddrij As-Salikin, 2: 3940.
25. Ibid.
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10. Salah satu contoh sikap adil Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

adalah ketika Abu Bakar Al-Baqilani menyatakan bahwa Al-

Qur'an adalah makhluk, kemudian Abu Hamid Al-fufarayini

berkata keras mengingkari Al-Baqilani' Abu Hamid berkata,

" Bersaksi lah kal ian semua kepadaku bahwa Al-Qu r'an adalah

kalam u I lah bu kan makh I uk sebagai man a yang d ikatakan oleh

lmam Ahmad bin Hanbal, bukan sePerti perkataan Al-

Baqilani."

Kemudian Abu Hamid melarang manusia untuk mendatangi

Al-Baqilani dan dia berkata kepada muridnya, "Wahai ariakku!

Saya mendengar kamu telah mendatangi laki-laki ini (Al-

Baqilani). Jauhilah olehmu orang tersebut, karena dia adalah

pelaku bid'ah yang mengaiak manusia pada kesesatan' Jika

tidak demikian, maka jangan sekali-kali mengikuti maielisku."

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah membericatatan pada perkata-

an tersebut di atas seraya berkata, "Ungkapan pengingkaran

yang mereka nukil dari perkataan Abu Hamid dan selainnya

terhadap Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ini disebabkan

prinsip ini,26 padahal dalam diri Abu Bakar Al-Baqilani terda-

pat keutamaan yang agung, banyak memiliki kebaikan dan

dia memiliki peran dalam mengingkari orang-orang zindik,

atheis dan ahli bid'ah. Beliau tidak termasuk orang yang

berafiliasi pada lbnu Kilab dan Al-Asy'ari. Beliau bersih dari

hal ini. Dan tidak ada kitab yang lebih baik dari kitabnya."27

Walaupun begitu besar bahaya perkataan Al-Baqilani terhadap

Al-Qur'an, tapi Syaikhul lslam lbnu Taimiyah tidak melupakan

keutamaan dan kebaikan-kebaikannya.

Yaitu disebabkan terjadinya percampuran antara melihat kebid'ahan yang dilakukannya

dan tidak melihat keutamaan-keutamaannya.
Dar' u Ta' arud AI:AqL wa An'N aql, 2: 97-100.
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l. Salah satu sikap adil dan menjauhi vonis kafir Ahlus Sunnah

wdJamaah adalah apa yang telah ditempuh oleh lmam Adz-

Dzahabi, murid dari Syaikhul lslam lbnu Taimiyah, dan

usahanya untuk senantiasa bersikap adil dalam berbicara

tentang biografi pararijdl(perawi hadits) dan ulama. Beberapa

ulama telah mengakui bahwa lmam Ad-Dzahabi termasuk

seorang penelitiyang sempurna, seperti ucapan Al-Hafizh lbnu

Hajar As-Sakhawi.28 Tajuddin As-Subki berkata tentang lmam

Adz-Dzahabi, "Dia adalah Syaikh ol-jarh wa at-ta'dil."2e Sikap

adil beliau terhadap pelaku bid'ah terlihat jelas berikut ini:

a. Perkataan beliau tentang Qatadah As-Sadusi yang

berpaham Qadariyah. lmam Ad-Dzahabi berkata ketika

menulis biografinya, "Meskipun demikian, tidal< ada

seorang pun yang mengingkari kejujuran, keadilan dan

hafalannya. Semoga Allah memberi udzur pada orang-

orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah

" Barang si apo *nnrholim; 
"hl;

Jzimmah, atau mengurongi hoL-

l,roLnyo, atau memberibebo, Ji oto,
bofu" l"e*ampuannya, atau

^nngo*Lil 
sesuatu Jaringa Jnngo,

$JaL benor, *oLo ,oyo oLon *nnjoli
*u"uhrgo J; h"rl l<iamat nanti."

HR Ab.r D"*.,J

Lihat,Marktib Allarhwa At-Ta'dtlbiHayilahl,aqt Ad-DAr,hal.136 dan FarhAl-Mughtts,
HaL4B7.
Thabaqht Asy-Sy1fi'iyah, Karya As-Subki, 6: 101.

28.

79.
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sepertinya, yang Pada mulanya mereka ingiii
mengagungkan dan menyucikan DzatYang Maha Pencipta.

Sesungguhnya para senior dari ahli ilmu apabila banyak

kebenarannya, diketahui telah berusaha untuk mencari

kebenaran, ilmunya luas, kecerdasannya terlihat,
kebaikannya diketahui, memiliki ke-wora'-an dan ittib6'

terhadap sunnah, maka kesalahannya dimaafkan. Kitatidak

boleh memvonisnya sesat, meniatuhkannya dan

mel u pakan kebai kan- kebai kan nya. Ya! Kita tidak mengi kuti

kebid'ahan dan kesalahannya, namun kita berharaP agar

dia bertaubat dari semua itu."3o

Alangkah indah perkataan tersebut, dan betapa adil

timbangan yang digunakan untuk menilai para rii6l ini'
Kebaikan mereka tidak dilupakan, kesalahan mereka

dimaafkan, dan taubat mereka diharapkan, padahal

mereka telah terjerumus pada kebid'ahan.

b. Ketika Adz-Dzahabi menyebutkan biografi Muhammad

bin Nashir Al-Maruzi, beliau menukil perkataannya,

"sesungguhnya iman adalah' makhluk." Kemudian, beliau

menjelaskan kesalahan perkataan ini seraya berkata,
"Terjerumus pada pemikiran sePerti itu tidak boleh."

Beliau melanjutkan, "Seandainya setiap kali seorang imam

salah dalam berijtihad tentang suatu masalah dengan

kesalahan yang bisa diampuni, lalu kita memusuhinya,

mem-bid'oh-kannya, dan memboikotnya, maka tidak ada

yang selamat menurut kita. Tidak terkecuali lbnu Nashr,

lbnu Mandah dan tidak pula ulama yang lebih senior dari

mereka berdua." 3l

Sidr AIdn An-Nubaln' , 5: 269*283.
Ibid.
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c. Pernyataan beliau ketika menulis biografi pemuka aliian

sufi, AbdulWahid bin Zaid. Beliau berkata,'AbdulWahid
bin Zaid adalah seorang yang zuhud, teladan yang baik

dan syaikhnya ahli ibadah." 32

d. Pernyataan beliau tentang Amru bin Ubaid, pemuka

Mu'tazilah, "Dia adalah orangYangzuhud dan ahli ibadah."

Ketika lmam Ad-Dzahabi menukil perkataan Yahya bin

Ma'in bahwaAmru bin Ubaid adalah seorangatheis, beliau

berkata, "semoga Allah melaknat kaum atheis karena

mereka telah kafir, sedangkan Amru bin Ubaid tidaklair

demikian."33

e. Pernyataan beliau ketika menulis biografi Ar-Razi, "Dia

bermadzhab Syaf i, ahlitafsir, ahli kalam, dan pengarang

kitab-kitab terkenal. Pada zamannya, dia adalah ahli kalam

yang tiada duanya. Dia sangat sabar dalam memberi

nasihat dan banyak menangis ketika memberi nasihat."3a

Masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa manhai

Ahlus Sunnah walJamaah tegak d,i atas keadilan terhadap orang-

orang yang menyelisihinya. Ahlus sunnah bersungguh-sungguh

dalam memberikan hak kepada setiap pemilik kebenaran mauPun

pemilik kebatilan.

a
"&6>p.i""

Ibid,7: 178.

Ibid,9: 104.

Mizan AL-I' tidAl, 3 : 780.

tL.
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Pdtl Kefua,

Kaidah Ahlus Sunnah
Dalam Menghukumi
Kelompok Lain

ang yang meneliti manhaj Ahlus
unnah walJamaah akan menemu-

kan kaidah-kaidah yang menentu-
kan sikap mereka terhadap orang-orang yang

menyelisihi mereka; dari kalangan ahli bid'ah

serta rambu-rambu dalam menghukumi tokoh,
kelompok, dan aliran sesat. Kaidah-kaidah dan

rambu-rambu tersebut berpijak dari
kesungguhan mereka untuk senantiasa berlaku

adil dan bersumber dari nash-nash Al-Qur'an
dan As-Sunnah. Di antara kaidah-kaidah penting

tersebut adalah.

Pertama: Bahaya Vonis Kafir Tanpa
Bukti Nyata

Menjatuhkan vonis kafir pada seorang

muslim adalah perkarayang berbahaya, perkara
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yang harus dijauhi oleh orang-orang mukmin. Hal ini hanya

dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dan tergesa-

gesa, sepefti Khawarij dan semisalnya. Yang demikian itu karena

terdapat larangan keras terhadap vonis kafir kepada orang muslim.

Salah satunya adalah sabda Nabi:

r*^*f W,iu * 7k L" +\ ,Jtr r.
Borangsiopo berkoto kepodo saudaranyo, "Hai kafir", mako

perkataan tersebut akan kemboli kepoda soloh sotunya.l

,t1 vt 'a)k'dt A,\l*'lu"r't ,Au,>'-ro;;
*

Barangsiopo memonggil seorang laki-loki dengan kekoftron

atou musuh Allah, podohol kenyotaannyo tidak demikion,

moko panggilan itu honya okan berbalik kepodonya.z

Borangsiapa menuduh kofir kepoda seorong mukmin, dia

diibaratkan telah membunuhnya.3

Setelah memaparkan beberapa perkataan tentang masalah

ini, lbnu Hajar berkata, "Pendapatyang lebih kuat dari semua

pendapat yang ada, bahwa siapa saja yang mengatakan hal itu

kepada seorang yang diketahui keislamannya dan tidak ada

1. HR. Al-Bukhari, hadits dariAbu Hurairah dalamkirab Al'Adhb,babManKaffara Akhilhu

Bighairi Ta'wtl. Dan riwayat Muslim dalam kitab Al-Imdn' bab HdL Man QAII li Akl$hi

AI-MusIimYd Kflfir.
2. HR. Muslim dalam kitab Al-Imin,babHalManQaIaIi 1\khihi Al'MuslimYdKdfir.
3. HR. Bukhari, bab Man Kaffma AkhahuBighairiTa'wil
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syubhat yang cukup menjadi alasan untuk menuduhnya kafir, maka

dia telah kafir dengan tuduhan tersebut, karena makria hadits di

atas bahwa kekafiran kembali kepada orang yang menuduh." 4

Setelah menyebutkan hadits-hadits yang melarang untuk

memvonis kafir, lbnu Daqiqil 'ld berkata, "lni adalah ancaman

berat bagi siapa saja yang memvonis kafir seorang muslim yang

sebenarnya dia tidak kafir. Vonis kafir merupakan bencana bagi

sebagian besar ulamayang berselisih dalam masalah akidah hingga

merekasalingmenghukumikafirsatusamalain.''5

Syaikhul lslam telah mengisyaratkan makna ini dalam

beberapa tempat, di antaranya perkataan beliau, "Seseorang tidak

boleh memvonis kafirseorang muslim walaupun diatelah berbuat

salah hingga ditegakkan hujah atas dirinya dan dijelaskan

kesalahannya kepadanya. Barangsiapa yang diyakini keislamannya,

maka keislaman tersebut tidak dapat dihilangkan dengan

keraguan."6

Di tempat lain beliau menjelaskan sikap Ali bin Abi Thalib

dan para sahabat terhadap orang-orang Khawarij. Para sahabat

itu tidak mengafirkan Khawarij. Beliau berkata, "Khawariiadalah

orang-orang murtad yang Nabi ffi memerintahkan untuk
memeranginya. Amirul Mukminin Ali bin AbiThalib, salah seorang

dari Khulafaur Rasyidin, pun memerangi mereka. Para ulama

lslam dari kalangan sahabat, tabiin dan orang-orang setelah

mereka sepakat untuk memerangi Khawarij. Namun demikian,

Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash dan para sahabat lain

tidak mengafirkan mereka, tapi masih menganggap mereka itu

muslim. Jika mereka yang telah pasti kesesatannya berdasarkan

FathAL'Bafi, l0:466.
AI-Kufru Al.IadziYu'tlzaru ShabibuhubillahLi.Karya Abdullah Aba Bathin, Hal. B.

MajmL' Al-Fatiud, 7: 466.

A

5.

6.

Kaidah Ahlus Sunnah Dalam Menghuhumi.. 55



nash dan ijma'tidak dikafirkan, padahal Rasulullah memerintahkan

untuk memerangi mereka, lalu bagaimana dengan kelompok-

kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak
mengetahui kebenaran suatu masalah dan melakukan kesalahan

dalam masalah tersebut sehingga bertentangan dengan orangyang

lebih mengetahui dari mereka? Maka tidak boleh seorang pun

dari kelompok-kelompok ini mengafirkan kelompok lainnya.

Tidak boleh menghalalkan darah dan hartanya walaupun dalam

kelompok-kelompok tersebut ada kebid'ahan yang nyata."7

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menegaskan bahwa dosa atau

bid'ah tidak mesti menjadikan pelakunya kafir walaupun dia

mengajak manusia untuk mengerjakannya. Beliau berkata,
"Maksudnya, seseorang tidak menjadi kafir hatinya hanya dengan

melakukan dosa dan bid'ah atau mengaiak manusia kepada bid'ah

kecuali jika dia orang munafik. Adapun orang yang di dalam hatinya

ada keimanan terhadap Rasul dan risalah yang dibawanya,

kemudian dia melakukan kesalahan dalam beberapa perkara

bid'ah karena menakwilkan, maka yang demikian tidak
menjadikannya kafir. Khawarij adalah manusia yang paling jelas

kebid'ahannya. Mereka memerangi umat dan mengafirkannya.

Namun, tidak ada sahabat yang mengafirkannya, termasuk Ali

bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Para sahabat menghukumi

mereka sebagai kaum muslimin yang zhalim dan melampaui

batas."8

Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang status orang-

orang Khawarij dari Nahrawan, 'Apakah mereka itu orang-

orang musyrik?" "Justru mereka telah lari dari kesyirikan,"
jawabnya. Kemudian dia ditanya lagi, "Munafikkah?"

Ibid,3:782 -283.
Ibid,7:717 -281.
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"sesungguhnya orang-orang munafi k tidak mengingat Allah kecuali

sedikit," jawabnya. Kemudian dia ditanya lagi, "Lalu aPa status

mereka?" Dia menjawab, "Mereka adalah saudara-saudara kita

yang telah membelot dari kita. Oleh sebab itu, kita memerangi

mereka."9

Sekadar melakukan bid'ah tidak meniadikan suatu kelompok

boleh mengafirkan kelompok lain yang melakukan bid'ah.

Terkadang kelompok tersebut boleh diperangi, tapi tetap tidak

dikafirkan. Atau ada penghalang yang menjadikan pelaku bid'ah

terhalang dari vonis kafir. Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

mengategorikan vonis kafir terhadap sebuah kelompok dari kaum

muslimin adalah bid'ah tersendiri. Maka, orang yang suka

memvonis kafir sama dengan orang yang membantah bid'ah

dengan bid'ah baru. Beliau berkata, "Salah satu dari bentuk bid'ah

yang mungkar adalah memvonis kafir kelompok dari kaum

muslimin lainnya serta menghalalkan darah dan harta mereka.

Sebagaimana Perkataan mereka, 'lni adalah tanaman orang ahli

bid'ah', dan semisalnya."to

Apa yang telah diisyaratkin oleh Syaikh lbnu Taimiyah

tersebut merupakan perkara yang sangat berbahaya, yaitu sebuah

kondisi ketika darah dan harta telah dihalalkan. Sebagian kaum

muslimin menganggap bahwa dengan berubahnya status

seseorang menjadi pelaku bid'ah, lantas harta dan darah mereka

menjadi halal. Jika dikatakan kepadanya tentang hal tersebut, dia

akan berkata, "lni adalah tanaman ahli bid'ah; harta ahli bid'ah."

Maksudnya, tidak ada lagi perlindungan baginya selama dia

memiliki kriteria bid'ah.

Syar\Swrnah, Karya Imam Al-Baghawi, l0 :235.
MajmA' AI-FatAwa, 7 : 684.

9.

10
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Jika mengafirkan seorang muslim biasa-bukan seorang
ulama-adalah perkara yang berbahaya, lalu bagaimana' dengan

vonis kafir terhadap ulama kaum muslimin? Berkuasanya orang-
orang bodoh dan buta huruf telah menggiring mereka untuk
memvonis kafir dan sesat. Tentang hal ini, Syaikhul lslam lbnu
Taimiyah berkata, "Berkuasanya orang-orang bodoh yang

memvonis kafir para ulama merupakan kemungkaran terbesar.
Sesungguhnya asal mula kebiasaan ini adalah dari kelompok
Khawarij dan Rafidhah yang suka mengafirkan para ulama yang

meyakini bahwa mereka (Khawarij dan Rafidhah) telah salah.dalam

beragama."ll

lbnu Wazir menegaskan jika ada keraguan antara tokfrr dan
tidak, atau vonis tersebut masih samar, maka yang lebih utama
dan lebih selamat adalah tawaquf (tidak komentar). Kemudian
beliau menyebutkan alasannya, "Sesungguhnya towoqufdari vonis
kafir ketika terjadi kontradiksi dan syubhat adalah lebih utama
dan lebih selamat karena kesalahan dalam menyikapitakdir-Nya
merupakan pengurangan terhadap hak dari hak-hak Dzx Yang

Maha Kaya lagi Maha Terpuji, Yang Maha luas ampunan-Nya,
paling mulia di antara yang mulia, Penyayang di antara para
penyayang, paling adil di antara para hakim, serta Maha Suci lagi

Maha Tinggi. Kesalahan dalam memvonis kafir atas takdir-Nya
merupakan pidana terbesar bagi hamba-Nya yang muslim...."
Sampai pada perkataannya, "Jika kami menimbang kesalahan

orang yang tidak mau memvonis kafir, maka statusnya hanya

melanggar hak-hak Allah semata. Pelanggaran tersebut berupa
penegakan hukum atas mereka. Sedangkan jika kami menimbang
kesalahan orang yang memvonis kafir, maka status mereka telah
mengurangi hak-hak seorang muslim. Bahkan dia telah bertindak

t1. ibid, 15: 100.

5a ittrtt { un*$&_$mtlffis&fi!!



melampaui batas dan melakukan kezhaliman terbesar kepadanya.

Dia telah mengeluarkannya dari lslam, padahal muslim tersebut

bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan

bahwa Muhammad adalah Rasul Allah."r2 Di antara dalil yang

menguatkan pendapat ini adalah hadits, "Cegohloh penegokon

had (hukum) yong dilondasi syubhot semompu kolion." | 3 Mencegah

vonis kafir itu lebih didahulukan daripada mencegah penegakan

hod.

Ringkasnya:

'Jika dalam sebuah masalah ada sisiyang mewaiibkan vonis

kafir dan ada sisi lain yang menghalanginya, hendaknya seorang

mufti condong pada sisi yang menghalangi vonis kafir sebagai

bentuk kehati-hatian dari berprasangka (buruk) kepada seorang

muslim."l4

Di dalam kitab A,-Bohru AnRdiq disebutkan:

"Tidak boleh meniatuhkan vonis kafir karena masalah yang

masih bersifat muhtomol (mengandung lebih dari satu penafsiran);

karena kekafiran adalah bentuk hukuman yang paling akhir

sehingga pihak tervonis akan didakwa dengan keiahatan yang

17. Itsdr AL-Ha4'AIa AI-KhdIqi. Hal. 402.

13. HR. Tirmidzi dengan lafal:

-- '-'i. - 
" 

" ,'..(. '.. '.i .' t o.'
?J*' € &f>r Jl r" F idt €'P"

cegahlah penegakan fud (hukmat) atas kmtm muslimi.n semampu kalian. Jika adn jalmr

kelumlain,makatempuhlnh. Sesunggulvryakesalahonseorongimmn daknnmemberi anpunan

itu lebih baik daripala dia salah dalnn membeik on hukuman. (sunan At -Tirmidzi, T: 439.

Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan secara marfu' dan yang benar

adalah mauquf." HR Ibnu Hazm dari Umar secara mauquf dengan sanad shahih' Lihat

Jami' AI.Ushal,3: 603)
14. H1syiyah Ad-Ddr Al-Mukhtdr, 3 : 339.
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paling akhir. Orang yang membebaskan dirinya bahwa dia tidak
mau berfatwa untuk memvonis kafir seorang muslim,
perkataannya sangat memungkinkan untuk ditafsirkan dengan

baik. Atau status kekafirannya masih diperselisihkan, walaupun
riwayatnya dha'if."ts

Agar bahaya tokfir semakin jelas bagi kita, maka harus ada

penjelasan tentang akibat yang ditimbulkan dari vonis kafir terhadap
seorang muslim. Akibat tersebut sangat berbahaya di antaranya.

l. lstrinya menjadi tidak halal, serta haram bagi sang istri dan

anak-anaknya untuk tinggal di bawah kekuasaannya.

2. Harus menghukumnya dengan ftod (hukuman) bagi orang
murtad setelah menegakkan hujah kepadanya dan
memintanya taubat.

3. Jikadia meninggal, makatidak berlaku baginya hukum-hukum
kaum muslimin. Diatidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak
dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dan tidak
mewariskan.

4. llkameninggal dalam kondisi kafir, dia akan kekal di neraka.16

lmam Asy-Syaukani pernah mengalami bahaya masalah ini
yang tersebar luas pada masanya. Oleh karena itu, dia
memperingatkan manusia tenting bahaya takftr dan sangat
mengingkarinya. Dia berkata, "lnilah ungkapan hatiku yang
meratapi lslam dan para penganutnya. Fanatik dalam beragama
yang menjangkiti kebanyakan kaum muslimin telah membuahkan
saling menuduh kafir. Bukan karena sunnah; bukan pula karena
Al-Qur'an. Bukan karena ada keterangan dan bukti dari Allah.

3:428.
Llhat,Zhnhirah Al-Ghuluw ft At-Thkfir,karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, hal.3l-32

ffi$dw$ t{rffiEtwsffi
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Tapi, karena belenggu fanatik dalam beragama telah sampai pada

puncaknya. Setan terkutuk pun mamPu memecah belah persatuan

kaum Muslimin. Mereka didikte oleh tuduhan sebagian mereka

terhadap sebagian yang lain dengan tuduhan yang mirip debu

beterbangan di udara dan lubang-lubang di lembah. Maka demi

Allah dan demi kebaikan kaum muslimin, iauhilah kebodohan ini

yang merupakan bencana terbesar dalam agama!"r7

lbnu Nashir Ad-Dimasyqi menegaskan bahwa tersebarnya

fitnah vonis kafir dan vonis sesat merupakan indikasi lemahnya

ilmu, hilangnya ulama, berhukum pada hawa nafsu dan fanatisme.

Beliau berkata, "Ketika hakim-hakim dari kalangan ulama telah

tiada, maka setiaP orang mengikuti hawa nafsunya sehingga

melakukan bid'ah sesuai dengan yang disukainya. Dia mendebat

ahli kebenaran dengan kebid'ahan tersebut dan mengaiak mereka

semua untuk mengikutinya. Dia memperindah dan menghiasi

perkataannya dengan kebatilan sehingga meniadi agama baginya'

Dia pun mengafirkan orang yang menyelisihi perkataan tersebut

dan melaknat orang yang berusaha meminta kejelasan darinya.

Dia dibantu oleh orang-orang bodoh dari kalangan awam. Dengan

demikian, dia terjerumus ke dalam sangkaan dan tuduhan. Dia

" Borangsia1ta berkata ftepada saudaranga,,

'Hai kdir', mafta perkataan tersebut aftan

kembali hepada salah satunga."

HR. Bukhari

17 . As'SaiI Al-lirdr Al-Mutadaffaq 'AIa Hadaiq AI-Azhar, 4: 854
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memperoleh penolong dalam hal tersebut dari kalangan orang-

orang bodoh dan juga sahabat dari kalangan ahli ilnru. Dia
mengekor kepada siapa sajayang membeo. Dia menyambut siapa

saja yang berteriak. Padahal, orang-orang itu tidak mau kembali

pada agama dan tidak bersandar pada keyakinan. Mereka mampu

memegang tampu k kekuasaan hi ngga menam bah i ndah kebati lan

yang mereka pegang. Mereka berhias dengan kebatilan tersebut
untuk menyesatkan umat. Mereka sama sekali lupa dengan siksa

yang keras pada hari ditimpakannya musibah."rs

Kedua: Syarat dan Penghalang Vonis Kafir
Ahlus Sunnah walJamaah membedakan antaratolfir muthloq

(vonis kafir secara umum) dan takfir mu'owan (vonis kafir terhadap

individu). Vonis sesat dan fasik bisa menjadi kekafiran yang bersifat

umum, tetapi ketika haltersebut dilontarkan oleh seorang muslim

tidak begitu saja menjadikannya kafir. Sebab, terkadang adaudzur
(alasan), syubhat atau penghalang untuk mengafirkannya. Tentang

hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Prinsip kedua:

sebuah perkataan merupakan kekifiran, seperti mengingkari

kewajiban shalat, zal<at, puasadan haji. Grkadang hal inidikatakan

karena khitdb (pesan-pesan agama) belum sampai kepadanya

sehingga orang yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Misalnya,

orang yang baru masuk lslam atau hidup di wilayah terpencil
sehingga syariat lslam belum sampai kepadanya."re

Beliau kemudian meriwayatkan kisah seorang sahabat yang

meminum khamar (minuman keras), lalu Nabi menyuruh para

sahabat untuk menjilidnya. Setelah itu, ada seorang sahabat yang

18. Ar-Rad AL-Vafir 'AlA Man Za'ama bi Anrw Man Sartmt l"bna Taimiyah Syaikhul Islim
Kdfir, Tahqiq Zuhair Asy-Syawisy. Hal. 29-30.

19. MaimL' Al'Fatdwd,3: 354.
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melaknatnya. Nabi pun bersabda, "Jangon komu loknat dio karEna

dia mencintai Alloh don Rosu/-Nyo. "20 Terhadap hadits ini, lbnu

Taimiyah menjelaskan, 'Akan tetapi, laknat secara mutlak tidak

menuntut adanya laknat terhadap individu yang melakukan

maksiat. Hal inilah yang melandasi larangan untuk melaknatnya.

Demikian juga dengan tokfir muthlaq dan ancaman muthloq. Oleh

karena itu, ancaman muthloq dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

memiliki syarat yang jelas dan tidak adanya penghalang."2l

Ketika menjelaskan perkataannya,'i Laknat secara mutlak;"

hingga, "Melaknat khamar, peminumnya, penJual dan

pembelinya...",22 lbnu Taimiyah mengatakan bahwa laknat ini

adalah laknat umum. Ketika seorang sahabat ingin menerapkannya

untuk melaknat individu yang meminum khamer, Nabi J

melarangnya dengan menjelaskan sebab pelarangannya, yaitu:

cinta Al lah dan Rasul-N ya Yangmerupakan i nd i kasi dari keimanan.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Terkadang sebuah

perkataan berakibat pada kekafiran, sePerti perkataan orang-

orang Jahmiyah, 'sesungguhnya Allah tidak berbicara dan tidak

dapat dilihat di akhirat.' Akan tetapi, sebagian orang terkadang

tidak mengetahui bahwa perkataan ini kafir. Oleh karena itu,

diterapkanlah takfir muthloq bagi orang yang mengatakannya

sebagaimana perkataan ulama salaf,'Barangsiapa mengatakan

bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Barangsiapa

mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat, maka dia

kafir.' Namun, seseorang secara individu tidak boleh dikafirkan

hingga ditegakkan hujah atas dirinya."23

HR. Bukhari dalam Kitab Hzdr2 d, bab MA Yukrahu Man I-a' ona Sydrib,\t'Kunrv.

Majnvir' Al-FatdwA, 10:329 - 330.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, derajat hadits ini hasan' Llhat|Ami' Al'UshuI,

5:104.
Majmft Al-Fatdwd, 7 : 619.

?n

?.t.

22.

?.3.
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Syaikh Hafizh Hakami memperjelas kaidah ini ketikd
berbicara tentang pelaku bid'ah mukaffirah seperti orang-orang

Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Dia berkata, 'Akan tetapi, di antara mereka ada orang yang

diketahui maksud perkataannya adalah untuk menghancurkan

fondasi-fondasi agama dan membuat keragu-raguan bagi
pemeluknya. Jika demikian halnya, orang ini dipastikan kafir.

Sebagian lainnya lagi adalah orang-orang yang teftipu yang masih

bercampur aduk akidahnya. Mereka ini dihukumi kafir setelah

ditegakkan hujah kepadanya dan dipaksa untuk mengikuti hujah

tersebut."2a

Contoh paling jelas dari kaidah ini adalah, para salaf

menganggap kafir secara mutlak orang yang mengatakan Al-

Qur'an itu makhluk. Selain itu, lmam Ahmad bin Hanbal yang

diuji dengan masalah ini hingga dipenjara dan disiksa pun tidak
mengafirkan khalifah Al-Ma'mun atau Al-Mu'tashim. Dia justru

memintakan ampun untuk mereka dan merelakan perbuatan

mereka. Seandainya mereka telah kafir atau murtad dari lslam,

maka tidak boleh memintakan ampun untuk mereka.2s

Orang yang tidak mencermati perbedaan antara tokfrr
muthlaq (umum) dengan tokfir mu'ayyon (khusus) akan terjatuh
ke dalam kesalahan yang menimpa orang-orang yang tidak
membedakan antara lafal umum dengan lafal khusus dalam syariat

dan perkataan salaf. Dia menyangka bahwa perkataan salaf,

"Barangsiapa berkata demikian, dia kafir; barangsiapa melakukan
bid'ah demikian, dia kafir," bersifat mencakup semua orang yang

mengatakan perkataan tersebut tanpa mempertimbangkannya.
Vonis kafir memiliki syarat dan tidak adanya faktor penghalang

Ma'arij QabAI,2:616.
MajntAAL-FatdwA, 487 - 4BB.

,fiS,ffi$ ilSlUffi ilFlry*trumn igffi#"l*
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dalam diri seseora ng. Tokfir muthloqtidak mengharuskan adanya

tokftr mu'ayyan kecuali jika terpenuhi syarat dan tidak ada faktor
penghalang.26

Di antara syarat-syarattd@r z

I . Hendaknya perkataan kufur itu jelas, yaitu seseorangterbiasa

mengatakannya lalu ketika ditegur, dia tetap bersikukuh.
Namun jika sebaliknya, yaitu menolak dan mengingkari
perkataan tersebut, maka dia tidak kafir.

2. Hendaknya perkataan dan perbuatan kufur itu atas pilihan

dan kehendak sendiri. 
,i

3. Ggak hujah atas dirinya, sedangkan orang tersebut memahami !

hujah itu. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Komi tidok
mengodzob suatu koum hingga mengutus bagi mereka seorong

Rosul."27

Faktor-fakto r pe nghalang takfi r adalah sebagai beri kut.

l. Orang yang baru masuk lslaml

2. Hidup di daerah terpencil atau tidak mendapatkan ulama

kecuali ulama pelaku bid'ah, kemudian dia mengikutinya.

3. Hilang akal, seperti gila atau tidak waras dan sebagainya.

4. Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah sampai
kepadanya.

5. Nash sampai kepadanya dan dapat memahaminya, tapi dia

26. ibid, 72:489.
27 . Lihat, Al-Mughits karya Imam As-Sakhawi, I: 334, Majmt' Al-Fatdwd, 12: 501. Ayat

tersebut terdapat dalam Surat Al-IsrA' ayat 15.
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menemukan pendaPat yang menurutnya berkontradiksi

seh i ngga men untutnya u ntu k melakukan takwi 1.28

Sungguh, pada zaman ini terdapat orang yang berpaham

tokfir mu'oyyon. Dia meniadikan perkataan ulama salaf-
Barangsiapa mengatakan ini maka dia kafir-sebagai sandaran.

Dia menyangka bahwa perkataan tersebut membolehkannya

untuk memvonis kafir siapa saia yang mengucapkan perkataan

kufur. lni merupakan kesalahan dalam memahami manhai ulama

salaf dan upaya menjauhkan diri dari ialan Ahlus Sunnah wal

Jamaah. Pemahaman sePerti ini harus diwaspadai dan harus ada

peringatan kepada para aktivis shafuwah (pengusung kebangkitan

lslam) agar mereka tidak menempuh jalan yang berbahaya ini'

Ketiga: Tingkatan Bid'ah Ditiniaw dafi Segi
Kesesatan dan Ba}rayanya

Rasulullah ffi menyuruh kita untuk ittib6'(mengikutinya)

dan melarang kita untuk berbuat bid'ah. Beliau menyatakan semua

jenis bid'ah adalah kesesatan dan'penyimPangan dari agama.

Beliau bersabda:

T$,:> Fa',F:L;". .y.,-*'k Ly

Setiop perkara yong diada-adakan odalah bid'oh, sedongkon

setiop bid'ah odaloh sesot.ze

Apakah kesesatan dan bahaya bid'ah terhadap agama lslam

itu sama? Atau antara bid'ah satu dengan bid'ah lainnya berbeda-

beda?

28. Lil.rat, MajmtL' AI-FatAwa, 3 : 17 9, 731, 7 : 217 - 218, 23 : 245 - 746.

29. HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nva' Imam

Tirn-ridzi berkata, "Derajat hadits ini hasan shahih."
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Pertanyaan ini dijawab oleh lmam Asy-Syathibi ,[w. Dia
berkata, "Semua jenis bid'ah adalah dosa besar bila ditinjau dari

segi penyimpangan dari hukum-hukum Allah dengan membuat

syariat baru. Namun demikian, jika dibandingkan antara bid'ah

satu dengan bid'ah lainnya, maka derajatnya berbeda-beda. Ada

bid'ah yang merupakan dosa kecil dan ada pula bid'ah yang

merupakan dosa besar; baik jika ditinjau dari segi lebih beratnya

hukuman sebagian bid'ah dari sebagian lainnya sehingga bid'ah

yang lebih berat hukumannya tentu lebih besar dosanya, maupun

jika ditinjau dari segi kerusakan yang ditimbulkannya."30

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menegaskan hal ini. Dia

berkata, "Sesungguhnya kelompok-kelompok yang mengikuti
para pemimpin mereka dalam pokok-pokok agama dan ilmu

kalam terdiri dari beberapatingkatan. Sebagian mereka adayang

telah sampai pada derajat menyelisihi sunnah dalam masalah

pokok yang besar, sedangkan sebagian lain menyelisihi sunnah

dalam masalah-masalah kecil."3|

Berpijak pada perkataan ini, para ulama membagi bid'ah

menjadi beberapa tingkatan di antaranya:

a. Bid'ah Mukdffirah dan Ghairu Mukaffirah
(Mufassiqah)

Ahlus Sunnah walJamaah telah membuat ketentuan tentang

bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari lslam (mukaffirah) dan

bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lslam (ghairu

mukoffiroh).

Al-I'tishdm, l: 61.
Majw|' Al-Fathwd, 3 : 3 48.

J

30.
31.
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Tentang hal ini Syaikh Hafizh Hakami berkata, "Ketentuan

bid'ah mukoffi roh adalah siapa saja yang mengingkari perkara yang

telah disepakati (ijmo') danmutawotir dalam lslam. Bisadipastikan

bahwa perbuatan tersebut adalah pengingkaran terhadap
kewajiban dalam agama. Demikian pula mewajibkan sesuatu yang

tidak diwajibkan, menghalalkan perkara yang haram dan

mengharamkan perkara yang halal, atau meyakini adanya

peniadaan atau penetapan sesuatu yang Allah, Rasul-Nya dan

kitab-Nya jauh dari perkara tersebut. Semua itu merupakan

bentuk pendustaan terhadap Al-Qur'an dan risalah yang dibawa

oleh Rasul-Nya."32

Abul Ashba' Al-Gharnathi Al-Maliki juga menjelaskan hal

tersebut ketika menjawab pertanyaan tentang hukum
mengafirkan ahli bid'ah; apakah mereka seperti pelaku dosa besar?

Dia menjawab, "Menurut saya, yang benar adalah ahli bid'ah

itu terbagi menjadi dua golongan dan bid'ah juga terdiri dari dua

macam.

Pertoma, kekafiran nyata yang tidak tersembunyi dan

kesesatan nyata yang tidak tertutu pi. M isal nya, perkataan sebagian

orang Rafi d hah-semoga Al lah melaknat mere ka-bahwa Al i ruy

adalah sesembahan selain Allah. MahaTinggiAllah dari perkataan

mereka. Demikian juga perkataan sempalan Rafidhah lainnyayang

bernama sekte Al-J u mhu riyah bahwa sebenarnya Ali yang di utus

menjadi rasul, namun MalaikatJibril 1$€l: salah memberikan wahyu

kepada Muhammad.

Keduo, adalah kesesatan dan penyelewengan dari kebenaran

serta penyimpangan darisunnah dan jamaah. Bid'ah semacam ini

bukan kekafiran dan orang yang meyakininya pun tidak kafir.

32. Ma'arii Al-QabaI,2: 616 - 617.
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Misalnya, perkataan sekte Al-Mukhtariyah sempalan Rafidhah,

'Sesu nggu hnya Al i adalah imam. Barangsiapa menaati nya, berarti
dia telah taat kepadaAllah. Barangsiapa mendurhakainya, berarti
dia telah bermaksiat kepada Allah. Para pemimpin dari anak

keturunan Ali memiliki kedudukan yang sama dengahnya'."33

Ketika menjawab pertanyaan tentang hadits, "lJmotku okan

terpecah menjodi 73 golongon," Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

berkata, "Berkenaan dengan vonis tentang kelompokyang binasa,

saya pernah mendengar ada orang yang pernah berbicara tentarlg

kesesatan mereka, yaitu Yusuf bin Asbath dan Abduilah lbnul

Mubarak. Keduanya adalah imam yang mulia. Mereka berkata,
'Pangkal bid'ah ada empat: Rafidhah, Khawarij, Qadariyah dan

M u rj i'ah.' Seseorang bertanya kepada I bnu I M ubarak,' Bagaimana

dengan Jahm iyah?' Dia menjawab bahwa mereka tidak tergolong
umat NabiMuhammad ffi. Parasahabat lmamAhmad dan lainnya

berkata, Jahmiyah termasuk dalam 72 kelompok.' Mereka

menetapkan pangkal bid'ah ada lima."3a

Kemudian lbnu Taimiyah berkata, "Para ulama salaf tidak

berbeda pendapat bahwa Murji'ah, Syi'ah Al-Mufadhdhilah dan

kelompok semacam mereka tidak kafir. Demikian juga tidak ada

perbedaan pendapat dalam tulisan-tulisan lmam Ahmad bahwa

dia tidak mengafirkan mereka."3s

Kemudian Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menjelaskan maksud

toldir muthloq pada ahli bid'ah yang masih mengerjakan shalat.

Beliau berkata, "Kesimpulan pembahasan pada bab ini adalah

dengan menyebutkan dua pokok.

TialaxuWatsai4ftrMubdrabah Al-ahwd' wa Al-bida' fi Al-Anlalus, sebuah kajian yang

ditulis oleh Dr. Abdul Wahab Khala( Hal.35. Nukilan dari bukuHa$qah Al-Bid'ahwa
Abkarnuha, karya Said Al-Ghamldi, hal. 819.

Majmt' FatAwd,3 :350 - 351.
Ibid

34.
35.
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Pertomo, hendaknya diketahui bahwa kekafiran yang

dilakukan oleh orang yang masih shalat tidak lain'adalah

kemunafikan. Sesungguhnya sejak Allah mengutus Muhammad

4S, menurunkan Al-Qur'an kepadanya dan beliau berhiirah ke

Madinah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok: orang yang

beri man kepadanya, orang kafi r yang menam pakkan ke kafi ran nya,

dan orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya. Jika
demikian keadaannya, maka di antara ahli bid'ah ada orang

munafik dan orang zindik. Keduanya kafir. Orang-orang semacam

ini banyak terdapat dalam kelompok Rafidhah dan Jahmiyah.
Sesungguhnya pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang

munafik dan zindik.

Kemudian di antara ahli bid'ah ada orang yang memiliki

keimanan lahir batin. Akan tetapi, dia bodoh dan berbuat zhalim

hingga terjatuh ke dalam kesalahan yang bertentangan dengan

sunnah. Orang macam ini tidak kafir dan tidak pula munafik.

Keduo, sebuah perl(ataan merupakan kekufuran, sePerti

mengingkari kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji serta
menghalalkan zina, khamar dan judi. Orang yang mengucapkan

perkataan tersebut terkadang karena belum sampai pesan-pesan

agama kepadanya. Demikian juga tidak dikafirkan orang yang

mengingkarinya, seperti orang yang baru saja masuk lslam."36

Maksudnya, ada bid'ah yang dikategorikan kekafiran dan ada

pula bid'ah yang tidak menjadikan kafir. Terjadi perbedaan

pendapat tentang batasan bid'ah mukoffiroh dan ghairu
m ukaffi r ah, sebagai mana hal nya tentang status ke kafi ran Jah m iyah.

36. Ibid, 3: 352 - 353
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b. Bid'ah Besar dan Kecil

lmam Asy-Syathibi +B menetapkan pembagian bid'ah ghoiru

mukaffirah menjadi bid'ah besar dan kecil. Dia membuat

ketentuan tentang beberapa bid'ah yang termasuk dalam dosa

besar, yaitu, "Semua dosa yang melanggar lima perkara pokok

dalam lslam: agama, jiwa, keturunan, akaldan harta."37

Sebagai contoh, bid'ah kaum sufi. Mereka menyiksa diri

mereka dengan mengebiri (tidak menikah) untuk beribadah

kepada Allah, bid'ah bolehnya menikah lebih dari ernPat istri

menurut para pemimpin Rafidhah dan bid'ah kaum Syi'ah Al-

Mufadhdhilah yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar, Umar dan

Utsman.

Sedangkan ketentuan tentang bid'ah yang tergolong dosa

kecilterdapat sedikit masalah. Sebab, bid'ah walaupun kecil pada

haki katnya tetap meruPakan syariat tam bahan, mengu bah pokok

syariat yang benar serta mendahului Allah dan Rasul-Nya ffi.
Tentang hal ini, lmam Asy-syatibi berkata, "Semua ienis bid'ah

adalah dosa besar bila ditiniau dari segi penyimpangan dari hukum-

"Barangsiapa memanggil seorang l"L;-l"L; Jnngo,

LnLot';ro, atau musuh All"h, polohol
Lengataannya fidaL dn*iLior",,rol"o
parggilan itu hanya oLo, LnrLol;L
11,,
Repaclanaa.

HR. Muslittt

3'1 . Al-I'tishdm,7:57
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hukum Allah dengan membuat syariat baru. Namun demikiad,
jika dibandingkan antara bid'ah yang satu dengan bid'ah lainnya,

derajatnya berbeda-beda. Ada sebagian bid'ah yang termasuk

dosa kecil dan sebagian yang lain adalah dosa besar; baik ditinjau

dari lebih beratnya hukuman sebagian yang satu dari sebagian

yang lain sehingga bid'ah yang lebih berat hukumannyatentu lebih

besar dosanya, maupun jika ditinjau dari segi kerusakan yang

ditimbulkannya." Sampai pada perkataannya, "Terkadang suatu

perkara adalah perkara besar bila ditinjau dari zatnya. Akan tetapi
ketika dibandingkan dengan perkara lain yang lebih besar, maka

ia menjadi perkara yang kecil."38

Contoh bid'ah yang tergolong dosa kecil adalah bid'ah
perayaan malam Nishfu Sya'ban, bid'ah memakai kain wol dengan

meyakini bagian dariagama, bid'ah berdiri menghadap matahari

sebagai bentuk ibadah, dan bid'ah mengharuskan shalat nafilah

secara mutlak pada waktu tertentu. 3e

Ada beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan para

ulama untuk mengategorikan bid'ah tergolong dalam dosa kecil,

yaitu.

t. Tidak mengerjakannya secara kontinu sebagaimana ketentuan

bagi dosa kecil karena dosa kecil akan berubah statusnya

menjadi dosa besar jika dilakukan secara kontinu.

Tidak mengajak orang lain untuk melakukannya karena jika

mengajak orang lain, dia akan ikut memikul dosa orang yang

mengikutinya.

38,

39.
Ibid, 2: 61.

Llhat, Ha@qat AI.B'd'ah wa Afikdmuht, 7.: 206.
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3.

4.

Tidak dikerjakan di tempat-temPat berkumpulnya manusia

atau di tem pat di laksanakannya su n nah-sunnah dan syiar-syiar

syariat. Sebab, dengan mengerjakannya di temPat-temPat

tersebut sama dengan mengajak manusia melakukan bid'ah

itu.

Tidak menganggapnya kecil dan meremehkannya karena

peremehan dosa lebih besar daripada dosayang dikerjakannya

itu sendiri.ao

c. Bid'ah Amaliyoh dan I'tiqddtyah

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyatakan bahwa bid'ah ada

dua macam: bid'ah dalam perkataan dan keyakinan sefta bid'ah.,

dalam perbuatan dan ibadah. Bid'ah yang kedua mencakup di

dalamnya bid'ah yang pertama sebagaimana bid'ah yang Pertama
menuntut adanya bid'ah yang kedua. ar

Kemudian dia menyebutkan bahwa ahli ilmu bisa terjatuh

ke dalam bid'ah i'tiq1diyah (keyakinan) iika mereka tidak
berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan

mayoritas mereka yang teriatuh ke dalam bid'ah perbuatan dan

ibadah adalah ahli ibadah jika mereka tidak mau berPegang teguh

dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, Allah

memerintahkan kita agar berdoa dalam shalat,

p'r*,*3i uii .u';t :t'F';.5i t';ai s'^i

Llhat, ,\l-I'tishtm, 7: 65 - 72. Di sini telah dilelaskan penjelasannya secara panjang

lebar.

MajmL' Al-Fatdwd, 22: 305.

40.

41.
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Tunjukkanloh komi jalan yong lurus, (yoitu) jalan orang-orong

yongteloh Engkau onugerohkon nikmotkepoda mereko; bukon

(jolan) mereka yong dimurkai dan bukon (pula jalon) mereko

yong sesor. (Al-FAtihah Il]: 6-7)

Nabi ffi menafsirkan ol-maghdhhb 'aloihim (orang-orang
yang dimurkai) adalah orang Yahudi, sedangkan adh-dhdllin
(orang yang sesat) adalah orang Nasrani.

Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Para salaf

mengatakan, 'Orang yang rusak dari kalangan ulama, ma"ka dia

mirip orang Yahudi. Adapun orang yang rusak dari kalangan ahli

ibadah, maka dia mirip orang Nasrani.' Para salaf juga mengatakan,

'Waspadalah terhadap fitnah ulama bejat dan ahli ibadah bodoh
karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap orang yang

celaka'."a2

Contoh dari bid'ah i'tiqfidiyoh (keyakinan) dan qauliyoh

(perkataan) adalah bid'ah sekte Rafidhah, Khawarij, Murji'ah dan

Qadariyah.

Sedangkan contoh bid'ah 'amaliyah dan ibadah adalah bid'ah
melakukan puasa wishd/ (puasa terus menerus), dzikir berjamaah,

beribadah dengan begadang dan berlapar-lapar serta menyiksa
jiwa dan badan.

d. Bid'ah flaqiqryah dan ldhflfiyah.

lmam Asy-Syathibi mendefinisikan bahwa bid'ah froqiqiyoh
adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil syar'i; baik dariAl-Qur'an,
Al- Had its, ij ma' atau pu n berdasarkan i sti dl 6l (pengam bi lan dal i l)

yang diakui oleh ahli ilmu, baik secara global maupun rinci.a3

42. MajmA' Al'Fatkwk, 72: 308.
43. Al-I'tishkm, l: 286.
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Sedangkan bid'ah idhifiyah adalah bid'ah yang memilikidua

cacat. Pertomo, ada dalil yang berhubungan dengannya. Jika

ditinjau dari sisi ini, ia bukan termasuk bid'ah. Kedua, bid'ah

tersebut tidak memiliki dalilyang berhubungan dengannya kecuali

sama sepefti bid'ah haqiqiYoh.aa

Maknanya; sebenarnya perbuatan tersebut memiliki dalil

syar'i, tapi kemudian ditambahi dengan perbuatan bid'ah. Oleh

karena itu, bid'ah tersebut dinamakan idhifiyoh, Contoh berikut

akan memperjelas dua ienis bid'ah ini.

Contoh bid'ah hoq'iqiyoh: dzauq dan kosyof (kemampuan

untuk menyingkap perkara ghaib) menurut orang sufi,

pendahuluan akal daripada noql (nash Al-Qur'an dan As-Sunnah) 
'

menurut sekte Mu'tazilah dan keyakinan mo'shumnya (terbebas

dari dosa) para pemimpin menurut sekte Syi'ah Rafidhah.

Sedangkan contoh bid'ah idhifiyoh adalah bid'ah

mengeraskan niat ketika shalat. Kasus ini memiliki dua sisi'

Pertomo, sisi yang sesuai syariat, yaitu disyariatkannya niat dalam

shalat. Kedua, sisi yang bid'ah, yaitu mengeraskan niat.

Demikian juga bid'ah dzikir secara beriamaah' Dzikir

memang disyariatkan, tapi mengerjakannya secara beriamaah

merupakan perkara bid'ah.

lmam Asy-Syathibi 'ri'is menyatakan perbedaan antara bid'ah

haqiqiyah dan bid'ah idhhfiyah. Dia berkata, 'Adapun perbedaan

antarabid'ah hoqiqiyoh danidhifiyqh adalah dosa bid'ah haqiqiyoh

lebih besar daripada bid'ah idhhfiyoh. SeLiab, bid'ah haqiqiyoh

dilaksanakan secara langsung tanPa Perantara, murni menyelisihi

syariat dan keluar dari As-sunnah yang nYata. Misalnya: paham

Qadariyah, anggapan baik dan buruk terhadap suatu perbuatan,

44. Al-I'tishtm. 1: 268.
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paham tentang kema'shuman para pemimpin serta bid'ah lain

yang semisal.

Jika dicermati, makna idhIftyah adalah pada satu sisi

disyariatkan dan pada sisi lain adalah murni hasil pemikiran. Jadi,
dalam bid'ah idhhfiyoh terdapat perkara baru yang berasal dari
pemikiran dan juga dalil-dalil dari berbagai sisi."as

Setelah mengikuti penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa
tidak semua bid'ah itu sama. Ditinjau dari sisi hukum, kesesatan

dan bahaya yang ditimbulkan, maka status bid'ah berbeda-beda.

Jika demikian kenyataannya, kita dituntut untuk berbuat adil
dengan membedakan antara pelaku bid'ah mukaffiroh dan ghairu

mukaffiroh, antara pelaku bid'ah yang tergolong dosa besar dan
bid'ah yang tergolong dosa kecil, serta antara bid'ah hoqiqiyah

dan bid'ah idhlfiyoh. Menyamakan semua jenis bid'ah dan pelaku
bid'ah dalam timbangan yang sama bukanlah bentuk keadilan dan

meletakkan sesuatu sesuai tempatnya.

Keempat: Klasifikasi Pelaku Bid'ah dan Status
Hukumnya

Jika bid'ah tidak sama dan bentuknya bermacam-macam,
maka pelaku bid'ah pun juga demikian. Mereka bermacam-
macam sesuai dengan kondisi mereka. Ada pelaku bid'ah yang

bodoh, melakukan takvvil, pandai dan tidak melakukan takwilserta
pelaku bid'ah yang menyeru orang lain pada bid'ah.

Kemudian status hukum masing-masing mereka juga
berbeda dilihat dari sisi apakah dia memiliki udzur atau tidak serta
apakah bid'ah tersebut termasuk dosa besar atau dosa kecil.

45. Al-I'tishnm, L 171-172.
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Dalam hal ini, lmam Asy-Syathibi berkata, 'Jika telah pasti

bahwa pelaku bid'ah itu berdosa, maka tidak semua dosa yang

mereka lakukan sama. Akan tetapi, dosatersebut berbeda-beda

tergantung apakah dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi

atau secara terbuka, apakah bid'ah tersebut haqiqiyoh ataukah

idhIfiyoh, apakah bid'ah tersebut jelas atau masih

dipermasalahkan, apakah kafir atau tidak kafir, apakah terus

menerus ataukah tidak, dan dilihat dari sisi lain yang bisa

memastikan besar atau kecilnya dosa."a6'

Berikut ini rincian macam-macam pelaku bid'afr:

a. Pelaku Bid'ah yang Bodoh

Yaitu orang yang mengerjakan bid'ah, namun dia tidak

mengetahui bahwa yang dikeriakannya itu adalah bid'ah atau dia

mengerjakannya karena takl id. H u ku m bagi pelaku bid'ah seperti

ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebodohan dan

permasalahan yang tidak diketahuinya. Jika seseorang bodoh

karena malas menuntut ilmu padahal dia mampu, maka orang ini

tidak diterimaudzurnya. Jika sesdorang tidak mamPu menuntut

ilmu dan mengetahui hukum suatu Permasalahan, namun dia

tinggal di negeri lslam sehingga Permasalahan yang tidak
diketahuinya termasuk permasalahan terkenal di antara manusia

dan sangat jelas dalil-dalilnya, maka orang seperti ini iuga tidak

diterima udzurnya.

Lalu, kapan kebodohan bisa menjadi udzur?

Pelaku bid'ah yang diterima udzur kebodohannya adalah

jika kebodohan tersebut dalam permasalahan yang muncul dari

faktor penghalang yang di luar kemamPuannya. Orang sePerti ini

46. Al-I'tishdm, I: l6i
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diterima udzurnya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini

adalah orang yang baru masuk lslam, orang yang hidup di negeri

terpencil yang tidak terdapat seorang ulama pun di sana, orang

awam yang hanya mendapatkan ulama bid'ah serta orang yang

bertaklid kepada ulama pelaku bid'ah dan diatidak mendapatkan

ulama selainnya. Mereka semua diterima udzurnya.aT

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyebutkan masalah ini ketika

berbicara tentang banyaknya ahli bid'ah karena kebodohan pada

zamannya. Dia menyatakan bahwa mereka mendapatkan udzur

karena kebodohan tersebut. Dia berkata, "Mereka banyak

terdapat pada zaman ini karena sedikitnya dai yang menyerukan

ilmu dan iman serta lemahnya sentuhan risalah lslam di mayoritas

negeri. Sentuhan risalah lslam dan warisan kenabian pada diri

mereka sangat lemah sehingga mereka tidak mengetahui
petunjuk. Banyak di antara mereka belum mendapatkan hal ini.

Begitu fuga pada zaman dan tempat fotrohas, seseorang diberi
pahala atas keimanannya walaupun sed ikit. Al lah mengam puni nya

selama belum sampai hujah kepadanya. Sebagaimana disebutkan

dalam hadits yang telah ma'ruf, Akdn dotong suatu zomon yong

manusio tidokmengetahui kewojibon sholot, puoso, haji dan umrah

kecuoli orang-orong yang teloh lanjut usio. Mereko berkato, 'Kami

dopotkon bapak-bopok komi mengatokon 16 il6ha illoll6h.' Lolu

Hudzaifah lbnulYomon ditanya, Apa manfootkolimot 16 il6ha illalldh

bogi mereka?' Hudzaifoh menjowab, 'Kalimat ini dapot
menyelomatkon mereko dori api neroka.'(HR. lbnu Majah dan Al-

Hakim, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Si/si/oh Al-Ah,idts Ash-

Shoffftah)"ae

Llhat: Hagqah AL'Bid'ah,2 : 226 - 221 .

Yaitu zaman kekosongan dari risalah kenabian. (ed.)

Majmft' Al-Fatdw a, 3 5 : 1 5 6.

JAlTGAil MUDAII MEIIUOIIIS SAI.AH
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48.
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Syaikhul lslam lbnu Taimiyah membedakan antara ulama

penganut bid'ah dan para pengikutnyayangbodoh. Dia berkata,

"Oleh karena itu, sesungguhnya setiaP orang yang lebih

mengetahui seluk beluk madzhab dan hakikatnya itu lebih besar

kekafiran dan kefasikannya."s0 Sampai pada perkataannya,

'Adapun orang-orang bodoh yang berbaik sangka terhadap

perkataan para ulama Penganut bid'ah tersebut dan tidak

memahaminya, maka Anda mendaPatkan pada diri mereka itu

keislaman, keimanan dan ittiba' pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. "s I

Berdasar uraian di atas, ielaslah bagi kita bahwa iika
kebodohan pelaku bid'ah adalah kebodohan yangtermasuk udzur,

dia tidak mendapat dosa dan siksa kecuali setelah sampai huiah ,

yang benar dan pesan-Pesan syariat kepadanya sehingga 
J

memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran yang datang

dari Rasulffi.

Hal ini mengaiak kita untuk berhati-hati dalam menentukan

hukum serta tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap dan

menghukumi mereka. Apalagi, kebodohan pada zaman ini lebih

banyak di banding pada zaman sebelumnya. Demikian i uga, banyak

orang awams2 yang tidak mendengar dan mendapat ilmu kecuali

dari para ulama penganut bid'ah sehingga mereka belaiar dan

mengikuti apa yang dikatakannYa.

b. Pelaku Bid'ah yang Melakukan Takrvil

Maksudnya adalah pelaku bid'ah yang mengeriakan

perbuatan bid'ah, sedangkan dia dihadapkan pada syubhat tentang

Ibid,2: 336 - 367 .

rbid, z 336 - 367 .

Jangan tertipu dengan banyaknya guru pada zaman ini karena mayoritas mereka yang

keluar dari perkuliahan dan pesantren i.inggi iuga termasuk dalam kategod orang awam

dikarenakan sedikitnya ilmu syar'i yang mereka miliki'

50.

5i.
51..
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kebolehan dan landasan syar'i amalan tersebut. Hukum bagi

orang seperti berbeda sesuai dengan syubhat yang dijadikan
sandaran olehnya. Berikut ini adalah perinciannya.

l. Bersandar pada syubhat batil karena syubhat tersebut
berujung pada mendustakan agama baik secaraglobal maupun

rinci. Misalnya, takwil batil yang dilakukan oleh sekte
Bathiniyah yang menyatakan adanya dua tuhan yang kekal.
Sandaran mereka adalah firman Allah, "Sesungguhnya Komilah

yong menurunkan Al-Qur'on," (Al-Hijr fl 51: 9) dan firman-
Nya, "Komi teloh menentukon." (Az-Zukhruf [a3]: 32)
Demikian pula ayat-ayat lain yang menggunakan shighah

(bentuk) jama' ketika berbicara tentang Allah. Mereka juga

mengatakan bahwa salah satu dari dua tuhan ini merupakan
'illot (faktor penyebab) adanya tuhan kedua. Faktor
penyebabnya adalah tuhan yang lebih dahulu, sedangkan yang

menjadi akibat adalah tuhan berikutnya. Mereka berdalil
dengan firman Allah,

. \O]"V ,zu;_t;i 6-
Su ci ko n I ah n a m o Rob b - mu Ya n g Moh a T i nggi.(Al-A H [8 Zl :

r)

Dalam ayat initerdapat isyarat bahwatuhan yang lebih dahulu

di antara keduanya adalah Al-NIo (Yang Maha Tinggi).53

lni adalah pernyataan batil dan takwil yang tidak dapat
diterima. Syubhat tersebut batil karena meru pakan ked ustaan

terhadap masalah prinsip yang hanya dengannya agama bisa

tegak. Misal lain adalah penakwilan yang dilakukan oleh

53. Lihat: Fadhilih Al-Bathiniyyahkarya Abu Hamid Al-Ghazali, Hal. 3B. DAr Kutub At-
TsaqAfiyah.
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orang-orang yang disebut para filosof lslam dan pengingkaian

mereka terhadap dikumpulkannya iasad manusia dan siksa di

neraka. Demikian juga penakwilan yang dilakukan oleh

orang-orang atheis sufi yang menyatakan bahwa para syaikh

merekatidak lagi memiliki beban untuk melaksanakan syariat.

Takwil-takwil ini batil karena lebih dekat pada pengingkaran

dan pendustaan.sa

Tentang hal ini, lbnu Wazir berkata, "Demikian iuga tidak ada

perbedaan pend apat tentang kafi rn ya orang yang me ngi ngkari

perkara yang telah maklum di kalangan kaum muslimin.

Mereka bersembunyi di balik nama 'melakukan takwil
terhadap masalah yang tidak mungkin ditakwilkan'."ss

2. Bersandar pada syubhat yang terkadang memiliki dalil

walaupun daliltersebut lemah dan bertentangan dengan dalil

yang shahih. Takwil jenis inilah yang banyak ditemukan di

kalangan pengi kut hawa nafsu dan kelompok-kelompok sesat.

Misalnya: mereka bersandar pada hadits-hadits dha'if atau

hadits yang telah disepakati kepalsuannYa, atau bersandar

pada dalil shahih tapi tidak menunjukkan arah pemahaman

mereka, atau pula bersandar pada dalil-dalil yang tidak sesuai

"Barangsiapo *nnuduh L"t';, LnpoJ"

seorang mul<min, d;o J;;bor"tLo, tnloh

*n*Lunuhnaa."

HR ButLari

54

55

Lihat: Fadhaih Al-Bathiniylah karya Abu Hamid Al-Ghazali, Hal. 38. Ddr Kutub At-
Tsaqafiyah.

Lihat: Ha$qah AL-Bid'ah, 2: 259 - 26A.
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syariat, seperti berdalil dengan rasio, pendaPat, Per:$aan dan

kosyof.

3. Bersandar pada syubhat yang bersumber dari dalil yang masih

diperselisihkan keshahihan dan ke-dho'if-annya, atau ada

syubhat dalam cara berdalil dengan dalilyang shahih tersebut,

atau ada cacat yang disembunyikan. Contoh dari syubhat ini

adalah syubhat para pelaku bid'ah idhifiyah, misalnya

mengerjakan doa berjamaah setelah shalat lima waktu.s6

Adapun rincian status hukum bagi pelaku bid'ah yang
melakukan talaril adalah sebagai berikut.

* Kelompok yang jelas kekafirannya walaupun mereka berdalih

melakukan takwil karena takwil mereka adalah takwil batil

yang merupakan kedustaan terhadap agama atau salah satu

dari pokoknya. Misalnya, dalil yang digunakan oleh sekte

lsmailiyah, Druz dan Nushairiyah dalam meyakini ada

sesembahan selain Allah.

n Kelompok yang dimaafkan takryilnya karena takwil tersebut

adalah takwilyang diperbolehkan. Dalam hal ini, lbnu Haiar
,+jg menyampaikan bahwa para ulama berkata, "Setiap orang

yang melakukan takwil itu ma'dzur (dimaafkan). Dia tidak
berdosa jika takwilnya diperbolehkan dalam bahasa Arab,

sementara dia memiliki ilmu yang cukup."s7

lbnu Abil 'lzz Al-Hanafi berkata, "Terkadang perkataan

menyelisihi nash, dan orang yang mengatakannya dimaafkan.

Tidak ada seorang ulama pun yang selamat dari kesalahan

dalam melakukan takwil. Orangyang salah dalam melakukan

Lihat: flag4ah AI-Bid' ah, 2: 261.
Fath Al-Bdri, 2: 304.
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takwi l-mes ki p u n takwi I nya rusak-d i maafkan karena takwi I

tersebut merupakan hasil dari ijtihadnya. Sesungguhnya iika
seorang mujtahid melakukan ijtihad dan benar, dia
mendapatkan dua pahala: pahala atas iitihadnya dan pahala

atas kebenarannya. Namun jika melakukan ijtihad kemudian

salah, dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya, sedangkan

kesalahannya diampuni. Menyelisihi nash jika karena memang

sengaja merupakan kekufuran. Namun jika karena iitihad,

maka initermasuk kesalahan yang diampuni."58

Pembahasan ini akan semakin jelas bagi kita dengan

menghadirkan perkataan para ulama bahwa takwil yang

diperbolehkan itu memiliki ketentuan-ketentuan sebagai

berikut.

l. Bid'ah tersebut tidak menyelisihi perkara yang telah

maklum dalam agama dan tidak menyelisih perkara pokok

agama.

2. Takwil tersebut diperbolehkan dan memiliki indikasi yang

dapat diterima dalam bahasa Arab dan ilmu syar'i.

3. Dengan melihat kondisinya, diketahui bahwa
perbuatan nya tidak d i maksud kan u ntu k menentang syariat

ataupun sunnah.

4. Takwil tersebut bukan berasal dari hawa nafsu dan

fanatisme, tapi berasal dari ijtihad dalam rangka mencari

kebenaran.

Tentang hal ini, Syaikh lbnu Utsaimin berkata, 'Adapun sikap

kita terhadap para ulama yang melakukan takwil, maka kami

sampaikan bahwa barangsiapa di antara mereka yang

58. Al-AtbA',HaL.29.
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diketahui niat baiknya, memiliki kedudukan yang tinggi dalam

agama dan mengikuti sunnah, maka dia dimaafkan dengan

takwilnya yang diperbolehkan. Pendapat yang salah apabila

berasal dari ijtihad dan tujuan yang baik, maka pelakunyatidak

tercela. Bahkan, dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya.

Sedangkan memvonisnya sesat: jika yang dimaksud adalah

vonis sesat secara mutlak untuk mencela dan membenci

orang yang divonis, maka vonis seperti ini tidak tepat diberikan

kepada mujtahid yang diketahui berniat baik seperti dia. Jika
yang dimaksud sesat di sini adalah pendapatnya yang

menyelisihi kebenaran tanpa mencela orang yang

mengatakannya, maka tidak mengapa."se Saya katakan, "Lebih

baik tidak menggunakan kata sesat bagi orang-orang seperti

mereka karena kalimat tersebut adalah kalimat yang salah.

Akan tetapi, lebih baik menggunakan kalimat salah sehingga

kita katakan, 'Fulan melakukan kesalahan dan tidak benar'."

* Kelompok yang masih diperselisihkan status kafir dan udzur

bagi mereka. Kelompok ini adalah orang yang melakukan

bid'ah mukffirah karena ada syubhat. Dia meyakini bahwa

apa yang dilakukannya bukan kekafiran, sementara dia

termasuk ahli kiblat. lbnu Wazir menjelaskan status orang ini

dengan perkataannya, "Terjadi problem dalam mengafirkan

orang yang selalu mengerjakan rukun lslam yang lima yang

diperintahkan oleh lslam. Yaitu, apabila dia menyelisihi perkara

yang telah jelas bagi sebagian atau mayoritas orang namun

tidak jelas baginya sehingga dia melakukan takwil. Sementara

itu, kita mengetahui dari keadaannya bahwa dia tidak
bermaksud untuk mendustakan agama, atau kita menjadi

bingung untuk menentukan statusnya karena dia

59. AL"MajmA' Al-'Utsaimin,3:24 - 25.
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menampakkan komitmennya terhadap agama serta
membenarkan semua nabi dan kitab rabbdniyah (y"ng

diturunkan Allah). Akan tetapi, dia melakukan kesalahan fatal

dalam maslah akidah dan bertentangan dengan dalil-dalilyang

telah jelas."60 Ada tiga perbedaan pendapat dalam menyikapi

orang-orang seperti mereka ini.

Ada yang berpendapat bahwa mereka telah kafir, ada iuga

yang berpendapat bahwa mereka dimaa{kan dan yang terakhir

adalah towoquf (tidak komentar).

Sebab adanya perselisihan tersebut dikarenakan mereka

berbeda pendapat dalam dua hal. Pertomo, keimanan yang

dimiliki oleh pelaku bid'ah yang menakwil, pengakuannya

terhadap syariat lslam dan pelaksanaannya terhadap rukun

lslam. Keduo, bid'ah yang tidak ielas bagi pelakunya sedangkan

pada hakikatnya adalah kekufuran. Di dalam syariat pun

terdapat lafal-lafal yang menjelaskan kekafiran bagi siapa saja

yang mengerjakan bid'ah ini dan itu. Oleh karena itu, siapa

yang melihat dari sisi pertama akan menghukuminya sebagai

seorang muslim, sedangkan orang yang melihatnya dari sisi

kedua akan menghukuminya kafir. Adapun orang yang melihat

bahwa dua sisi tersebut sama, dia akan tawaquf; tidak
mengafirkan dan tidak pula menyatakan udzur baginya.6l

Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang beraliran

sesat; seperti Khawarij, Qadariyah, Murji'ah dan Rafidhah.

Syaikh Sa'id Al-Ghamidi merinci masalah ini dan berhasil men-

torjih pendapat yang moderat tentang mereka. Dia berkata,

'Jika seorang pelaku bid'ah terierumus ke dalam bid'ah

60. ltsar ALHaq'Ah Al-mal4' hal. 377 .

61 . Lihat: Hs4qah 1\L-Btd'ah, 2: 280.
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mukafftrah karena melakukan takwil dengan penakwilan yang

diakui dalam ilmu dan bahasa, maka dia tidak akan ter:lepas

dari dua kondisi.

Pertdmo, dia beriman lahir dan batin. Orang seperti ini tidak

kafir dan tidak munafik. Terkadang kesalahannya diampuni,

bahkan terkadang dia memiliki i.man dan takwa yang

menempatkannya pada posisi wali Allah.

Keduo, hatinya menyimpang, murtad, durhaka dan

menentang agamaAllah. Orang seperti ini munafik dan zindik.

c. Ulamayang Melakukan Bid'ah dan Tidak Menakwil

Jika pelaku bid'ah adalah orang berilmu sementara diatidak
melakukan takwil, atau memiliki syubhat atau dalil, maka dia

berdosa dan tidak diterima udzurnya. Dia termasuk dalam jajaran

pelaku bid'ah yang syubhat mereka tidak diterima. Statusnya fasik

jika bid'ah yang dilakukannya adalah bid'ah mufossiqah
(menyebabkan fasik) dan kafir jika bid'ahnya merupakan bid'ah

mukoffiroh.

d. Pelaku Bid'ah yang Mengajak Manusia Pada Bid'ah
yang Dikerjakannya

Ahlus Sunnah wdJamaah membedakan antara orang yang

mengajak pada bid'ah dan orangyangtidak mengajak pada bid'ah.

Orang yang mengajak pada bid'ah lebih berbahaya karena
mengakibatkan orang lain mengikutinya dan berkumpul di

sekitarnya. lmam Asy-Syatibi mengatakan, "Seorang dai yang

melakukan bid'ah jika mengajak manusia berbuat bid'ah, maka

peluang untuk diikuti lebih kuat dan lebih jelas. Apalagi jika pelaku

bid'ah tersebut memiliki tutur kata yang fasih sehingga mampu
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memikat hati manusia apabila membuiuk dan mengancam. Dia

kemukakan syubhat dengan segala keindahannya' sehingga

merasuk ke dalam hati."62 Termasuk dalam kategori ini adalah

membedakan antara orang yang mengerjakan bid'ah secara

sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Orang yang

mengerjakan bid'ah secara sembunyi-sembunyi lebih ringan

bahayanya dan tidak menular kepada orang lain. Adapun orang

yang mengerjakan bid'ah secaraterang-terangan dan tidak merasa

malu dengannya, dia akan diikuti walaupun tidak mengaiak

manusia pada bid'ah.63

Setelah memaparkan pengklasifikasian ahli bid'ah, meniadi

jelaslah bahwa masing-masing klasifi kasi tersebut harus dibedakan.

Kita tidak boleh menghukumi atau menyikapinya kecuali setelah

mengetahui kondisi ahli bid'ah tersebut; yaitu adanya faktor

kebodohan dan ilmu, takwil yang boleh atau takwil yang tidak

boleh, mengerjakan bid'ah secara sembunyi-sembunyi atau secara

terang-terangan, serta berdiam diri atau mengaiak orang lain pada

bid'ah. Sebab, pengetahuan terhadap kondisi-kondisi tersebut

berpengaruh pada status ahli'bid'ah tersebut; apakah dia

dimaafkan atau tidak, bagaimana bermuamalah dengannya dan

bolehkah memberikan loyalitas kepadanya?

Semua ini menuntut sikap adilyang merupakan manhajAhlus

Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang menyelisihi

mereka.

Al-I'tishAm, l: 169.
Ibid, 1: 168.

62.

63.
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Kelima: Menyikapi Seseo rang yarrg Terkumpul
Keimanan Sekaligus Kemunafikan Dalam Ditinya

Terkadang seorang mukmin, masih melakukan perbuatan

nifaq atau kufur yang tidak mengeluarkannya dari lslam. Terkadang

pula seorang m usl i m berpegang teguh pada sunnah, namu n masi h

mengerjakan sebagian amalan bid'ah.

Maka, bagaimana sikap Ahlus Sunnah walJamaah kepada

mereka?

Apakah lebih memberatkan sisi nifaq atas iman?

Apakah hanya melihat sisi bid'ah dan meniadakan
komitmennya terhadap sunnah?

Di sini kita dapatkan bahwa perspektif (pandangan) Ahlus

Sunnah wal Jamaah terhadap mereka ditimbang dengan
' timbangan adil dan tidak mengurangi sedikit pun hak-hak manusia.

Tentang hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Tidak
semua orang yang terjangkiti salah satu cabang kemunafikan dan

kezindikan, kemudian dia menerimanya karena bodoh atau

zhalim, batinnya juga menjadi kafir atau munafik. Terkadang dia

masih memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga

Allah tidak menghukumnya. Rabb kalian tidak menzhalimi seorang

pu1."e+

Ahlus Sunnah walJamaah senantiasa memberikan hak pada

orang yang berhak menerimanya. Orang seperti di atas

mendapatkan loyalitas sesuai dengan kadar keimanannya,
konsistensi nya terhadap su n nah dan kebai kan serta mendapatkan
permusuhan sesuai dengan kadar nifak dan bid'ah yang ada pada

64. Dar'u Ta'drudh Al:AqI wa Arr-Naql, 5: 305.
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dirinya. Oleh karena itu, memungkinkan sekali terkumiul
kewajiban wolo' dan boro' pada diri seseorang.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Jika dalam diri

seseorang terkumpul kebaikan, keburukan dan keiahatan,

ketaatan dan kemaksiatan serta sunnah dan bid'ah, maka dia

berhak mendapatkan loyalitas dan pahala sesuai dengan kadar

kebaikan yang ada pada dirinya. Demikian iuga, dia berhak

mendapatkan Permusuhan dan siksa.sesuai dengan kadar

keburukan yang ada pada dirinya. Maka, terkumpullah dalam diri

seseorang kewaiiban untuk memuliakan dan menghinakannya

sehingga terkumpul baginya dari sisi ini dan sisi itu."6s

Syaikh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Mishri berkata, ;
"Terkadang seseorang mempedihatkan bid'ah karena salah dalam

berijtihad atau takwil yang terlalu iauh sehingga tercampurlah

dalam dirinya antara sunnah dengan bid'ah serta kebaikan dan

keburukan. Orang seperti ini mendapatkan loyalitas dan pahala

sesuai dengan kadar sunnah dan kebaikan yang ada pada dirinya

serta mendapatkan permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar

bid'ah dan keburukan yang ada pada dirinya."56

Kita mendaPatkan praktek terhadap manhaiAhlus Sunnah

walJamaah ini dalam perkataan mereka kepada pararii6l(tokoh)

dan kelompok-kelompok yang menyelisihi mereka. lmam Adz-

Dzahabi biasa memuii seseorang, menyebutkan kebaikan akhlak

dan amalannya, baru kemudian menyebutkan kesalahan yang

pernah dilakukan dan bid'ah yang dianutnya. Misalnya ketika

menyebutkan biografi lbnu Tumart Al-Barbari, dia memulai

dengan menyebutkan j u I u kan-i ulu kannya dan sifat-sifat bai knya'

Maynt' Al-Fatdwa, 78: 209.

Ma' dtim Inthilt4ah AI-IQbr a, hal. l7 7
65.
66.
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Adz-Dzahabi berkata, "Dia seorang syaikh, imam, fakih, ahli usul

fikih dan zuhud. Dia suka memerintah kebaikan dan mencegah

kemungkaran, berjiwa kuat, sedikit rambutnya dan pemberani.

Dia memiliki ketegaran, kebesaran serta keluhuran dalam bergaul

dan beribadah. Banyak orang mengambil manfaat darinya;
mendapatkan hidayah; menguasai berbagai kota dan

menundukkan raja-raja. Kehidupannya keras, fakir dan merasa

cukup dengan kehidupan sederhana."67 Meskipun demikian, Adz-
Dzahabitidak melupakan kesalahan dan bid'ah yang dilakukannya.

Adz- Dzahabi berkata, " Dia sangat gemar dan teku n mempelajari

ilmu kalam, terlalu jauh melakukan kesalahan, menganggap

ma'shum orang-orang Barbar dan mudah menumpahkan darah

sebagaimana halnya orang-orang Khawarij."68

Tidak diragukan lagi bahwa maksud dari berkumpulnya iman

dan kemunafikan adalah nifakamali bukan nifak|tiqddi (keyakinan)

yang dapat mengeluarkan pelakunya dari lslam. Demikian pula

maksud dari berkumpulnya iman dan cabang kekafiran adalah

kafir amali bukan ffiqAdi.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah bi:rkata, "Terkadang keimanan

dan kemunafikan terkumpul dalam diri seseorang, sebagian

berupa cabang iman dan sebagian berupa cabang kekafiran,
sebagai mana d isebutkan dalam Ash -Sh offiba i n dari N abi ffi bahwa
beliau bersabda:

tbe ww orl tji.?:.;i:',i
vt'J

otAtV;fu ^JUsW
,l:

6.
:>(>

titi )rt 'uli :k'.,-t:5
67,
68.

Si ar'AlAm An-N ubalk', 19 : 539-5 41.
Ibid.
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Ado empot perkora yong iiko terkumpul pada diri seseorong

mako dio adalah munaftk tulen, don iiko saloh sotu dari sifot

tersebut ada pada seseorong moko dolom dirinyo oda cabong

kemunofikon hingga dia meninggalkonnyo. (Keempat perkoro

tersebut yaitu) jiko diberi amanat dio berkhionot, iika
berbicaro dio berdusta, iiko berianii dio mengingkari don iika
berselisih dia berbuot curong. (HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Jami'Al-Ush0l, I l: 569)

Dalam hadits shahih lainnya, Rasulullah bersabda:

o /ct- i. . ,. I . o,, o.,.. toi' tq'ci" t/ o/

J, \;^, ,* tG q ,.r-t'..,- lS n fi .-,t ;r

ll'' r

Borongsiopo mati sementara dio belum pernoh berperong

dan belum pernoh terbesit dolam dirinyo untuk ikut

berperong, moka dio moti di atos cobong kemunafikon. (HR.

Muslim. Jami' Al-Ush0l, 2: 566)

Disebutkan iuga dalam Ash-Shofrboin dari Nabi ffi bahwa

bel iau berkata kepada Abu Dzar,' En gko u od ol oh or ong y o ng m asi h

memitiki sifat johiliyoh.' (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Begitu iuga

dalam hadits shahih lainnya, beliau bersabda:

Ado empotperkoro iahiliyah yongterdopat dalam diri umotku

yang tidak pernah mereka tinggolkan: bonggo dengon

kedudukon, mencelo nosab, niyohoh (meratopi mayot) dan
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meminta hujan dengan bintong. (HR. Muslim. Jami'Al-Ush0l,
l:737)

Dalam hadits shahih lain, beliau bersabda:

Mencelo seorong muslim merupokon perbuoton fasik don

membunuhnyo merupakon kekofiran. (HR. Al-Bukhari dan

Muslim. Jam?' Al-Ush0l, l0: 6l;"er

Hadits-hadits ini menyebutkan tentang jenis-jenis nifak amali

dan kufur amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lslam

sebagai man a yangtelah d i ketahui dalam madzhab Ah I us Sunnah

walJamaah.

Keenam: Kesalahan Dalam Mengklaim Sesat dan
Bid'ah Pada Sebagian Masalah Akidah y^rrgSamar

Ada beberapa masalah akidah yang samar dan rumit yang

diperselisihkan oleh para sahabat danorang-orang setelah mereka
dari kalangan Ahlus Sunnah walJamaah. Misalnya, masalah mana

yang lebih utama antara Ali dan Utsman W), apakah Nabi ffi
melihat Allah ketika peristiwa isra' dan sebagainya.

Permasalahan rumit seperti ini tidak mengharuskan adanya

klaim sesat dan bid'ah. Tentang hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa kesalahan dalam masalah

ilmu yang rumit dan samar bagi umat adalah diampuniwalaupun
kesalahan tersebut terjadi dalam masalah ilmiah. Jika tidak
demikian, tentulah banyak dari kalangan orang mulia umat ini
yang tersesat.

69. Majmfi' Al.Fatdwd, 7: 520-521
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Jika Allah mengamPuni orang yang tidak mengetahui

haramnya khamar karena dia hidup di negeri yang penuh keiahilan

sementaradiatidak pernah menuntut ilmu, maka muitahid mulia

yang memiliki ilmu sesuai dengan yang didapat pada zaman dan

tempat tinggalnya apabila bermaksud mengikuti Rasulullah sesuai

dengan kemampuannya, tentulah Allah lebih berhak menerima

kebaikan-kebaikannya, memberi pahala atas ijtihadnya dan tidak

menghukum karena kesalahannya'"7o

Dia juga menielaskan bahwa teriadi banyak perselisihan

dalam masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan'masalah-

masalah akidah. Dia berkata, "sesunggu h nya hampi r-hampir tidak

ada kesepakatan mengenai masalah-masalah yang rumit dalam

pokok agama di kalangan kelompok-kelompok yang ada. Sebab ''

jika memang demikian, tentulah para salaf dari kalangan sahabat

dan tabiin tidak saling berselisih tentang sebagian masalah

tersebut. Terkadang dalam suatu kondisi hal tersebut diingkari

dan dalam kondisi lain tidak. Terkadang seseorang mengingkarinya

dan yang lain tidak."7l

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah membuat batasan tentang

masalah-masalah yang pelakunya divonis sebagai ahli bid'ah. Dia

berkata, "Ya! Barangsiapa menyelisihi Al-Qur'an yang jelas dan

As-sunnah yang rinci, atau perkara yang telah disepakati oleh

ulama salal dengan penyelisihan yang tidak bisa dimaafkan, maka

orang seperti ini disikapi sebagaimana menyikapi ahli bid'ah."72

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah kemudian memberi contoh

masalah yang diperselisihkan, tapi orang yang menyelisihinya

dimaafkan. Dia berkata, 'Aisyah Ummul Mukminin t6g telah

Majmfi' AL-FatdwA, 70: 166.

Ibid, 3 : 56.

Majnufi' Al-Fatnwd., 24: 17 7.

70.
71.
1)
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menyelisihi lbnu Abbas dan sahabat lainnya dalam masalah Nabi

melihat Allah. Aisyah berkata, 'Barangsiapa menyangka bahwa

M u ham mad telah mel i h at Robb-nya, su ngguh dia telah membuat
perkara yang diada-adakan atas nama Allah.' Sementara itu,
jumhur umat sependapat dengan perkataan lbnu Abbas, namun

mereka tidak membid'ahkan orang yang sependapat dengan

Ummul Mukminin qg . Aisyah juga mengingkari bahwa orang mati

mendengar doa dari orang yang masih hidup. Demikian pula

diriwayatkan dari Muawiyah bahwadia berpendapat bahwa Nabi

mi'raj dengan ruhnya, sedangkan kebanyakan manusia tidak
sependapat dengan Muawiyah tM. Contoh-contoh sepefti ini

sangat banyak."73

lbnu Taimiyah juga menyebutkan contoh-contoh lainnya. Dia

berkata, "Kesalahan yang diampuni dalam masalah ijtihad ada dua

macam, yaitu dalam masalah l<haboriyoh dan'ilmiyoh sebagaimana

telah dijelaskan di beberapa tempat. Misalnya: orang yang

meyakini kebenaran sesuatu berdasarkan dalil dariAl-Qur'an dan

As-Sunnah, padahal ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil

tersebut. Dalil lain itu menjelaskan, maksud dari dalil tersebut,
sementara orang tadi tidak mengetahui dalil yang bertentangan

itu."

Misalnya lagi adalah orang yang meyakini bahwa Nabi lshak

telah disembelih berdasar hadits yang diyakininya, atau orang yang

meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat berdasarkan firman
Allah, "Dia tidakdopot dicopoi oleh penglihaton mata," (Al-An'im

[6]: 103) dan firman-Nya, "Don tidokodo bagi seorong manusio

pun bohwa Alloh berkota-kota dengon dia kecuoli dengan
perontoraan wahyu atou di belakang tobir." (Asy-Sy0rn [a2]: 5l)

73. Ibid, 24: 172 - 173.
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Aisyah berargumen dengan dua ayat ini bahwa Nabi ffi tidak

melihat Allah. Demikian iuga diriwayatkan dari beberapa tabiin

bahwa menurut mereka, Allah tidak dapat dilihat. Terhadap firman

Allah, "Wajah-wajah (orang-orong mukmin) podo hori itu berseri-

seri. Kepada Robb-nyoloh mereka melihot," (Al-QiyAmah [75]:
22-23) mereka menafsirkan bahwa orang-orang mukmin

menunggu pahala, sebagaimana pendapat yang diriwayatkan dari

Mujahid dan Abu Shalih.

Atau orang yang meyakini bahwa mayat tidak akan diadzab

karena tangisan orang yang masih hidup' Orang sePerti ini

meyaki n i bahwa fi rman Al lah, " D an or ang y ang ber dosa ti dak akon

memikul doso orang loin," (FXthir [35]: l8) meniadi dalil

pendapatnya tersebut. Selain itu, dia lebih mengutamakan ayat

ini daripada riwayat seseorang karena pendengaran bisa saja salah.

Hal ini sebagaimana diyakini oleh sekelompok orang dari kalangan

salaf dan khalaf.

Atau keyakinan bahwa orang mati tidak dapat mendengar

percakapan orang yang masih hidup karena meyakini bahwa

firman Allah, "sesungguhnyo kaniu tidak dapat menjodikon orang-

a' 'AJa empat pn Loro i"hl;y"l, yang turlapat

' dolo* liri umatLu yang $JaL pnrnoh

*nrnfr." tinggalLan, bonggo Jnngon
'LnJ,Jukor, *nr"nlo norob, rigohah

(meratapi magat) Jan memintu hujan

Jnngo, bintong."

HR. M.rslittt
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orang yong mati mendengar," (An-Naml [27: 80) menjadi dalii

mengenai haltersebut.

Keyakinan bahwa Allah tidak memiliki sifat ujub (angkuh)

sebagaimana diyakini oleh Syuraih. Dia meyakini bahwa sifat ujub

hanya dimiliki oleh orang yang bodoh akan sebab, sedangkan

Allah terbebas dari sifat bodoh.

Keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang

paling utama karena meyakini hadits tentang burung bahwa Nabi

S bersabda:

;,at u^'{ Fu qt P,'Ja\ 4t 
-',&,

Yo Alloh! Datangkonloh kepodoku mokhluk yang poling

Engkou cintai ogor dio ikut makan burung ini bersomoku.Ta

Keyakinan bahwa siapa sajayang menjadi mata-mata musuh

dan memberitahu mereka tentang peperangan Nabi adalah

munafik, sebagaimanayang diyakini oleh Umar tentang Hathib.

Umar berkata, "lzinkan aku memenggal leherorang munafik ini."

Keyakinan bahwa siapa saja yang marah dikarenakan
membela sebagian orang munafik, maka dia adalah munafik.

Sebagaimanayang diyakini Usaid bin Khudair tentang Sa'ad bin

Ubadah.

Keyakinan bahwa ada beberapa kata dan ayat dalam Al-

Qur'an tidak termasuk dari Al-Qur'an karena dia tidak pernah

meriwayatkannya. Sebagaimana Umar mengingkari bacaan

Hisyam lbnul Hakam ketika melihatnya membaca surat Al-Furqin
dengan bacaan yang berbeda dengannya.

74. HR. Tirmidzi, bab Mand4ib AIi bin Abi Th4lib, lani AI-UshL], 8: 653.
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Sekelompok orang dari kalangan salaf dan kholof juiga

mengingkari bahwa Allah menghendaki maksiat karena dia

meyakini bahwa dengan demikian berartiAllah menyukai, ridha

dan menyuruh untuk berbuat maksiat. Ada juga orang yang

berkata kepada keluarganya, "Jika nantiaku mati, bakarlah iasadku

dan lemparkan abunya ke dalam laut. Demi Allah, jika Allah

mampu mengumpulkan jasadku, niscaya Dia akan mengadzabku

dengan adzab yang tidak pernah diberikan kepada seorang Pun

di muka bumi ini."7s

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menjelaskan bahwa adb

sebagian masalah akidah yang tidak harus diketahui oleh seluruh

kaum muslimin karena dapat meniadi fitnah bagi sebagian orang

yang sempit pengetahuan dan pemahamannya. Dia berkata, "Di

antara halyang masih berhubungan dengan hal tersebut bahwa

masalah -mas alah lch ob or iy oh dan' i I m iy oh terkadang adalah i' ti q od

yang wajib diketahui. Terkadang dalam satu kondisi waiib diketahui

dan dalam kondisi lain tidak. Terkadang waiib atas suatu kaum

dan tidak untuk kaum yang lain. Terkadang mengetahuinya adalah

dianjurkan dan bukan waiib. Terkadang pula mengetahuinya malah

berbahaya bagi sebagian orang sehingga merekatidak boleh diberi

tahu. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, 'Berbicaralah

dengan manusia sesuai dengan pengetahuan mereka dan tinggal-

kan apa yang mereka ingkari. Apakah engkau suka iika Allah dan

Rasul-Nya didustakan?'76 Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Seorang

laki-lakiyang berbicara kepada suatu tentang perkataan yang tidak

bisa dicapai oleh akal mereka hanya akan meniadi fitnah bagi

sebagian mereka.'77

75. Majnfi;' Al-Fatlwd, 70: 33-36.
?6. HR. Bukhari dalam kitab Al:Ilmu, bab Man Kushsha Qawnan Dftrn Qaumin fi Al'

'Ilmi. L;hat: J drni' Al-U shttl, 8: 16.

77. HR. Muslim dalam Kitab At-A@dah dan sanad hadits ini mun4athi (terputus). Lihat

ldmi' Al-UshfiI,8: 17.
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Demikian juga lbnu Abbas @ berkata kepada orang yang

bertanya tentang firman Allah, Alloh-lah yong menciptakon tujuh

longit.'(Ath-ThalAq [65]: l2) Dia berkata, Apayang bisa menjadi
jaminan bagimu bahwa jika aku memberitahukan tafsirnya engkau

tidak akan kafir? Kekafiranmu adalah kedustaanmu terhadapnya.'

Kepada orang yang bertanya kepadanya tentang firman Allah,
' Molaikot- malaikat dan J ib ril naik (menghodap) kepada All ah dal am

sehori yong kodarnyo limo puluh ribu tohun,' lbnu Abbas berkata,
'ltu adalah hari yang Allah kabarkan dan Allah lebih tahu

tentangnya.' .

lmam Bukhari menyusun sebuah bab yang berjudul; bab

siapa saja yang meninggalkan sebagian berita karena khawatir

terhadap sempitnya pemahaman sebagian manusia tentangnya

sehingga mereka terjatuh ke dalam perkara yang lebih dahsyat.

Dan bab siapa saja yang mengkhususkan ilmu kepada suatu kaum

dan tidak bagi kaum lainnya karena tidak suka jika mereka tidak
paham ilmu tersebut.Ts

Jika ilmu tentang masalah ini terkadang bermanfaat dan

terkadang menimbulkan bahaya bigi sebagian manusia, maka

menjadi jelas bagimu bahwa terkadang sebuah perkataan dalam

sebuah kondisi perlu untuk ditinggalkan dan kondisi lainnya tidak
serta disampaikan kepada seseorang dan tidak kepada selainnya.

Seorang ulamaterkadang mengatakan dua perkataan yang sama-

sama benar, namun masing-masing perkataan ditujukan kepada

kaum yang berbeda. Sebab, perkataan seperti itulah yang

memberikan manfaat kepada mereka padahal keduanya benar

dan tidak saling bertentangan. Akan tetapi, terkadang kedua

perkataan tersebut mengandung bahaya bagi dua kelompok

78. Fath Al-Bari, I: 214*225
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sehingga tidak boleh menyampaikannya secara bersama kecuali

kepada orang yang tidak dikhawatirkan tertimpa bahaya."Te

Perkataan Syaikhul lslam tersebut mengandung hikmah dan

bijak. Setiap ulama dan dai dituntut untuk menimbang setiap

permasalahan sesuai dengan kadarnya dan meletakkan segala

sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sebagian pelaiar dan aktivis

dakwah perlu memahami masalah inidan kaidah ulamasalaf. Anda

dapati sebagian mereka ingin mengajari manusia semua disiplin

ilmu akidah. Bahkan, sebagian mereka terus menerus
mengajarkan masalah akidah yang rumit yang berakibat pada

timbulnya fitnah di kalangan awam. Sebagian yang lain malah

menguji manusia dengan maslah akidah yang rumit. Yang demikian

ini bukan termasuk manhaj salaf shalih d+".

Alasan yang menguatkan larangan menguji manusia dengan

permasalahan akidah yang rumit adalah bahwa penduduk Bahrain

mengirimkan surat kepada Syaikhul lslam lbnu Taimiyah. Mereka

bertanya tentang masalah,'?\pakah orang kafi r dapat mel i hat Al lah

pada hari kiamat." Terjadi perbedaan pendapat tentang masalah

ini di kalangan mereka yang berujung pada perselisihan. Maka

lbnu Taimiyah menjelaskan bahwa masalah ini tidak harus

menimbulkan perselisihan karena sebenarnya masalah ini

sederhana. Perbedaan pendapat tentang masalah ini tidak harus

berujung pada saling memutuskan hubungan. Dia berkata, "Setahu

saya masalah ini tidak harus berujung pada saling memutuskan

hubungan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang

berbicara tentang masalah ini dari kalangan Ahlus Sunnah dan

pengikutnya berbeda pendapat, tetapi tidak sampai pada saling

memutuskan hubungan. Sebagaimana juga perbedaan pendapat

79. Majmfi' AI-FarAwd, 6: 59-60,
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di kalangan sahabat & dan orang-orang setelah mereka tentani
masalah apakah Nabi melihat Allah di dunia." 80

Kemud ian d i akhir surat tersebut I bn u Taimiyah menul iskan

adab-adab yang harus dipelihara. Dia menyebutkan di antara adab

tersebut adalah, "Tidak pantas bagi orang yang berilmu
menjadikan masalah ini sebagai ujian dan slogan untuk saling

berbangga-bangga dengannya di antara saudara dan lawan. Sebab,

hal ini adalah perkara yang tidak disukaiAllah dan Rasul-Nya.

Demikian iuga tidak boleh mengutarakan hal itu kepada

kalangan awam kaum muslimin yang selamat dari fitnah. Tetapi

jika ada seseorang yang bertanya tentangnya atau melihat bahwa

dia layak mengetahuinya, maka sampaikanlah ilmu tersebut

dengan harapan bisa bermanfaat baginya."sl

Di antara buktiyang menunjukkan bahwa ulama salaf tidak
pernah menguji akidah manusia bahwaAl-Auza'i berkata kepada

seorang laki-laki yang ditanya, 'Apakah anda benar-benar orang

yang beriman?" Dia berkata, "Sesungguhnya bertanya masalah

tersebut adalah bid'ah dan bersaksi terlalu mendalam dalam

masalah tersebut tidak pernah dibebankan dalam agama kami.

Nabi kita tidak pernah memerintahkannya. Berkata mengenainya

adalah perdebatan dan berselisih tentangnya adalah hal baru."82

80.
81.

82.

*@*

Ibid, 6: 502.
Ibid, 6: 504.
Ta@zlb Siyar Alntn An-Nubal1',2: 679.
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Ponl ts,

Kaidah dan Adab
Orang yang Adil

- - - { "trngguhnya 
merealisasikan sifat adil

tTt/ ft dan meniti jalan orang-orang yang adil
&

*-tZ"d .en u ntut adanya adab-adab khusus.

Adab initelah meniadi komitmen Ahlus Sunnah

walJamaah. Or:ang-orang yang meniti manhaj

mereka di bidang akidah dan hukum-hukum

harus mengambil manhai mereka dalam akhlak

dan adab hingga benar-benar menyatu dengan

mereka secara ju jur dan semPurna.

Pembicaraan tentang kritikan terhadap
seseorang dan penetapan hukum merupakan

perkara yang rawan kesalahan lagi berbahaya

sehingga harus ada ketentuan dan ketelitian. Hal

ini agar orang-orang yang terlalu berani, tidak

semena-mena sehingga dia tidak menganggaP

cacat orang yang adil dan mencela orang yang

tsiqah (tepercaya). lbnu Nashir Ad-Dimasyqi
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memperingatkan pentingnya hal tersebut ketika berkata,
"Membicarakan dan mengkritik seseorang perlu adanya beberapa

kriteria yang menjadikan klaim adil dan penolakannya bisa

diterima. Di antaranya:

.1. Hendaknya orang yang berbicara tersebut mengetahui
tingkatan-tingkatan rijdl (perawi) dan kondisi mereka dalam

penyimpangan dan keadilan serta tingkatan mereka
berdasarkan perkataan dan perbuatan..

* Termasuk orang-orang yang wora' dan bertakwa.

* Meninggalkan maksiat dan hawa nafsu.

* Tidak suka meremehkan.

* Bersih daritujuan pribadi dalam meriwayatkan.

* Terdapat sifat adil dalam dirinya.

* Teliti dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
seseorang menjadi cacat kredibilitasnya.

Jika kriteria tersebut tidak ada,.paka pendapatnya terhadap

orang yang dikomentari tidak dapat diterima. Bahkan, dia
termasuk orang yang melakukan ghibah dan mengucapkan
perkataan haram."l

Berikut ini adalah adab-adab pokok tersebut.

Pertama: Obiektif Ketika Membicatakan Orang-
orang yan.g Berbeda Pendapat

Setiap muslim dituntut untuk ikhlas dalam semua perkataan

dan perbuatannya. Ketika membicarakan orang-orang yang

L. Ar.Radd AL-Wdfir, hal 37 .
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berbeda pendapat, kadang kalatuiuan bercampur baur. Adaying

bertujuan untuk mencari popularitas, balas dendam,' membela

diri atau membela kelomPoknYa.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah memperingatkan orang yang

memiliki berbagai macam tujuan ketika membantah ahli bid'ah.

Dia berkata, "Demikianlah cara membantah ahli bid'ah dari

golongan Rafidhah dan lainnya. Ketika mencela pedas sebuah

bid'ah dan maksiat, maka tujuannya adalah untuk menjelaskan .

kerusakan yangadapada mereka agar manusia berhati-hati. Hal

ini sebagaimana celaan yang terdapat dalam nash-nash'ancaman

dan nash lainnya.

Terkadang seseorang harus di-hojr (diisolir) sebagai hukuman .p

dan pelajaran. Hal itu bertuiuan untuk mencegahnya dan

mencegah orang sePerti dirinya sebagai bentuk kasih sayang dan

perlakuan baik; bukan sebagai bentuk balas dendam."2

lbnul Qayyim Nw telah mengingatkan masalah ini' Dia

membuat kaidah yang perlu ditempuh bagi siapa saia yang ingin

terbebas dari hawa nafsunya. Dia berkata, "Setiap orang yang

suka mengemukakan pendapat dan gemar berbicara akan

menghiasi pendapat dan perkataan mereka dengan kata-kata

terbaik yang mereka mampu. Namun, mereka menggunakan

kata-kata terburuk yang mereka mampu kepada orang-orang

yang berbeda pendapat dengan mereka. Barangsiapa diberi rezeki

oleh Allah berupa boshiroh, niscaya dia mampu menyingkap

hakikat yang terdaPat di balik kata-kata tersebut, baik itu

kebenaran mauPun kebatilan. Dia tidak tertipu dengan kata-kata

tersebut sebagaimana dikatakan dalam makna berikut:

Z. Minhdj A$-Sutu.r;,h An-Nabawiyyah' 5: 239 - 240.
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Saat girang, ftau bilang ini adalah madu ftembang

Namun saat garang, ftau bitang ini hanya muntahan ftumbang

Pujian dan celaan atau apa pun yang ftau sandangftan

Kadang ftala ftebenaran itu ternodai oleh celaan

Jika engkau ingin menelaah kebenaran atau kebatilan hakikat

sebuah makna, maka lepaskanlah makna tersebut dari berbagai

embel-em bel ungkapan. Bersi hkan hatim u dari rasa tidak senang

dan tendensi. Kemudian, berilah akal' haknya agar bisa

memandang dengan adil. Tidak mungkin orangyang memandang

pendapat sahabatnya dan siapa saja yang dia sangka baik dengan

pandangan yang tulus dari dalam hatinya, kemudian dia

memandang pendapat latyannya dan siapa saja yang dia sangka

buruk dengan penuh kebencian dan penuh selidik. Orang yang

menilai sesuatu dengan pandangan kebencian akan melihat
kebaikan-kebaikan sebagai sebuah keburukan dan sebaliknya

orang yang menilai dengan pandangan cinta akan melihat
keburukan sebagai sebuah kebaikan. Tidak adayang selamat dari

perkara ini kecuali orang yang dikehendaki Allah menjadi hamba

yang mulia dan diridhai-Nya untuk menerima kebenaran."

Dalam sebuah syair dikatakan:

Tatapan ridha dapat menutupi segala ftefturangan

Sebagaimana tatapan ftebencian dapat menampafrrtan segala

fteburuftan

Penyair yang lain berkata:

Merefta menataPnya dengan tataPan permusuhan, seandainya

Merefta rnenatap dengan tatapan fteridhaan, niscaya merefta aftan

m en gan gga.p b ai ft fte b u ru ftan
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Semoga Allah merahmati lbnul Qayyim. Dia teiah

mengidentifi kasi suatu penyakit kemudian mendiagnosanya dan

menjelaskan obat-obatnya kemudian memberikan terapinya.

Demikianlah manhai Para Pengusung keadilan dan jalan yang

ditempuh oleh Ahlus Sunnah walJamaah. Kitawaiib berlepas diri

dari hawa nafsu, tendensi dan fanatisme. Di antara perkara yang

harus ditinggalkan seorang muslim dalam hal ini:

o. To'oshub (Fanatisme)

Kata to'oshub berasal dari kata 'oshobiyyoh, yaitu seruan

seseorang untuk membela kelompoknya dan bergabung

bersamanya untuk melawan musuh; baik kelompok tersebut

dalam posisi zhalim mauPun terzhalimi.3

Fanatik (to'oshub) itu bermacam-macam. Ada fanatik

terhadap kaum, kelompok, madzhab, partai, organisasi, pendapat,

negeri dan fanatik dalam mengambil spesialisasi terhadap salah

satu disiplin ilmu yang digandrungi oleh pelaiar.

Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang fanatik adalah

meyakini bahwa dia telah berhasil mencapai hakikat tertinggi yang

"keelaleaon bn"orloh bagi orang-orang aang

curang, K"nloLoon Ln"otloh bagi orang-orang

gong 
"urnng, 

Jg, opob;lo *n nLo *nnol"o,

ataulmenimLang unfuL orang loin, *erel"o

mengurangi."

@l-Mr'tl'"#iftn [83]: 1-3)

3. Lisdn '\l:Arab, 1:606.
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menjadikannya terdorong untuk komitmen sepenuhnyi
menganut sebuah pendapat, madzhab, organisasi dan kelompok
yang masih butuh dipertimbangkan dan diteliti kebenarannya.

Berbeda dengan perkara-perkara qoth'i (pasti) yang jelas

kebenarannya, seperti prinsip-prinsip akidah dan akhlak, maka
wajib hukumnya untuk komitmen dengannya.

Salah satu faktor yang memperkuat loyalitas orang yang

fanatik adalah lamanya kebersamaan dengan sesuatu yang
terhadapnya dia fanatik. Jika seseorang fanatik terhadap sebuah
madzhab atau pemikiran yangtelah lama menjaditeman hidupnya,

maka hal iniakan semakin menambah rasafanatikdan pembelaan

terhadapnya.a

Adapun faktor-faktor yang mendorong manusia untuk
fanatik itu bermacam-macam.

I . Mendapat manfaat dari sesuatu yang kita fanatik terhadapnya.
Misal: fanatik terhadap sebuah kelompok, maka kelompok
tersebut akan memberikan keamanan yang berupa
perlindungan dan sikap saling'melengkapi di antara para
pengikutnya. Harga dari semua itu adalah pujian terhadapnya,
menakwil kesalahan-kesalahannya dan mengekspos kebaikan-
kebaikannya. Sebagaimana perkataan seorang penyair:

Saya hanyalah bagian dari sebuah ftelompofr.,

jifta ftelompofrrtu ftrsesat aftu pun iftut tersesat

dan jifta merefta mendapat petunjufr.,

aftu pun juga mendapat petunjurt

Grmasuk di dalamnya adalah fanatik terhadap sebuah partai
atau organisasi yang dapat memberi rasa aman kepada

4. LihatFushAIfi At-Tafu?r Al-Maudhr?'i, hal. 168.
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anggotanya berupa kebutuhan mendesak, yaitu dia tidak

merasa asing dan aneh.

2. Lingkungan sosial yang meniadi temPat tinggal seseorang.

Beragam warna to oshub tersebar luas disebagian lingkungan

sebagai akibat dominasi mental fanatisme yang memPengaruhi

kepribadian orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai

contoh adalah sebuah masyarakat yang telah melakukan

konsolidasi pada sebuah partai.

3. Pendidikan yang didapatkan seseorang. Fanatisme bisa

tertanam dalam diri seseorang melalui keluarga, masyarakat,

kurikulum pendidikan dan media masa. Dengan demikian,

fanatik menjadi sebuah kewaiiban bagi pribadi tersebut 
"1

dengan gambaran yang hina. Orang yang fanatik tidak mau

melihat kecuali pada pemikiran, pendaPat atau Partai yang

digandrunginya. Dia berusaha menjauhi pemikiran atau

pendapat-pendapat lain.

Di antara pengaruh dan efek negatif fanatisme pada pribadi

maupun masyarakat

1. Menetapkankeutamaan-keutamaankepadaobjekyang
difanatikiwalaupun hal itu sebenarnya asing.

Orang yang fanatik cenderung menetaPkan keutamaan pada

objek yang difanatiki hingga perkara-perkara aneh yang tidak

masuk akal.

Contohnya, pernyataan sebagian pengikut lmam Abu

Hanifah bahwa lsa bin Maryam akan shalat bersama mereka ketika

turun kelak.s

5. Iuar Al-Ha4'Ak Al-Klok,hal 264
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As-Subki juga menyebutkan bahwa para mujoddii
(pembaharu) hingga abad ketujuh adalah dari kalangan pengikut
lmam Asy-Syafi'i.6

2. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada pada
madzhabnya adalah benar.

Orang yang fanatik terhadap sebuah madzhab akan
membenarkan semua yang bersumber dari madzhabnya dan

menyalahkan madzhab lain. lmam Adz-Dzahabi meriwayatkan

sebuah perkataan dari Abu Hatim bin Khamusy, "Siapa saja yang

tidak masuk ke dalam golongan Hanabilah bukanlah seorang
muslim."7

tbnu Abdil Bar meriwayatkan perkataan Mundzir bin Sa'id t

tentang orang-orang Maroko:

Bebasftan diri saya dai ftaum yang setiap ftali diminta dalil,
merefta berftata, "Demiftianlah pendapat Malift'

Jifta aftu ftembali menanyaftan, merefta berftata, "Demiftianlah
pendapat Asy-Syihab

Sungguh dia telah mengetahui jalan yang lzarus ditempuh"

Jifta saya tambah pertanyaan, merefta aftan berftata, "Pendapat

Sahnun juga sama,

Barangsiapa tidaft sependapat dengannya, mafta dia pendusta"

Jifta saya berftata, 'Allah berfirman", mererta ribut dan sernartin

ribut

Merefta semua. berftata, "Ka.mu adalah generasi yang surta

bertengftar"

6. Thaba4dt Asy-SyAfi'iyah AI.Kubrd, i: 107.

7 . Sfiar AlAn An-Nubalk', 18: 507 .
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lifta saya ftataftan, "Rasulullah bersabda", merefta berftata,

Malift telah meninggalftan cara-cara seperti itu.8

3. Mencela orang yang berbeda pendapat dengannya.

Fanatikterhadap sebuah pendapat atau madzhab berakibat

pada mencela orang-orang yang tidak sependapat dengannya.

Kenyataan inilah yangteriadi di kalangan para pengikut madzhab-

madzhab fikih. Lisan mereka mudah berbicara kepada orang yang

tidak sependapat dengannya sebagaimana perkataan Yazid bin

Harun yang bermadzhab Syaf i, 'Aku tidak pernah melihat suatu

kaum yang seruPa dengan kaum Nasrani selain pengikut Abu

Hanifah."

Orang yang fanatik akan terhalang dari pendaPat yang

obyektif dan kehati-hatian dalam memutuskan hukum. Tidak

tampak olehnya kecual i keielekan dan kesalahan orang yang tidak

sependapat dengannya. Hal ini mendorong dirinya untuk mencela

dan mengkritiknya dengan pedas. Di antara contoh nYata

mengenai itu adalah fakta yang disebutkan oleh Syaikhul lslam

I bnu Tai m iyah bahwa orang-orang Khawarii memvon is kota-kota

dan negeri yang tidak mendukung perkataan mereka sebagai

negeri murtad. Menurut mereka, kota-kota tersebut lebih ielek

daripada kota kaum kafir dan musyrik.

4. Terlalu berlebihan dalam memuji dan mengultuskan
seseorang, pemikiran atau pendapat.

Dalam sebuah hadits disebutkan, "Kecintoanmu terhodop

sesuotu menjodikonmu buta don tuli." Demikianlah kondisi orang

yang terjangkiti sifat fanatik.

8. Jamt' Baydn AI.'IIn,2: 177
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Misalnya, ungkapan salah seorang murid Asy-Sya'rani dalam

m u kadi mah kitab Low 6qi\ AI - Anwdr dalam memuj i gu runya, Dia
berkata, "Tiran kami, penolong kami, panutan kami menuju
Allah, imamnya para muhoqqiq (peneliti), panutan orang-orang
yang berilmu serta pembina orang-orang fakir dan orang-orang
yang menginginkan kaidah-kaidah paling kuat untuk meraih
kemenangan. Pembuka kunci kesamaran yang ada pada makna-
makna dan isyarat para peneliti. Penerjemah rumus dari
permasalahan-permasalahan ahli ilmu. Penengah dari perjanjian
para peniti jalan. Kekasih yang menyebabkan wujudnya orang-
orang yang akan datang..."

Sikap berlebihan dalam memuji dan menyanjung ini telah
sampai pada derajat mengultuskan seseorang. Hal inilah yang

mendorong Umar bin Khaththab W untuk segera menggantikan
panglima Khalid lbnul Walid. Diatakut jika kaum muslimin selalu

mengaitkan kemenangan yang diraih dengan Khalid.e

Masalah ini tidak terbatas pada pengultusan terhadap
individu, tapi melebar pada pengultusan partai, pemikiran dan
kelompok dalam perdebatan. lnilah beberapa efek negatif dari
sifat fanatikyang menjijikkan. Adakalanya seseorang itu salah dan
benar. Adakalanya pula pendapat dan pemikiran itu salah dan
benar atau mengandung dua unsur tersebut. Maka jika ada
orang yang berani mengkritik seseorang yang telah dikultuskan,
hujan cacian dari segala macam arah akan datang menyerangnya.
Seakan-akan dia telah melakukan sebuah dosa besar.

Padahal bagi siapa saja yang mau mencermati nash-nash
syariat niscaya dia mendapati bahwa syariat melarang berlebih-

9. Fushfil fi Tafutr Al-Maudh,k'i, HaL 208, 235.
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lebihan dalam memuji dan menyanjung, sebagaimana sabda

Rasulullah:

i:r& \if CV;"; s,r 6rtii-Jt

Kolion jangon mengultuskonku sebogaimona orong-orang

Nosroni telah mengultuskon lbnu Maryom. Aku hanyolah

hambo-Nyo, mako katakonloh oleh kolion, homba Alloh dan .

Rosu/-Nyo.ro

Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki berlebih-

lebihan dalam memuii dan menyanjung seseorang. Beliau lalu

bersabda, "Kolion telah mencelokoi atou memotong seseorong. "rr

Kaidah yang benar dalam hal ini adalah menghargai

seseorang; bukan mengultuskannya. Pengultusan individu

berakibat pada sikap takut untuk mengkritik atau

mengeval uasi nya. Semoga Al lah merahmati U mar bi n Khaththab

ketika ada seseorang berkata kepadanya, "Wahai Amirul

".?i,--- tit',
o'-h\ 6 GsrU'l

| . I jz
ti t zz i to. , -.d_yS) Aiil J, tJ-P

"Barangsiapo turbunutrt d; b"*"h panii gang

buta untuk mengaiaL palo t'arotisme atau

*n^bnlo t'anatisme, malea matingo ololoh

mati jah;liyah."

HR. Ivluslim

10.

11.

HR. Bukhari, dalam Bab, Firman Allah, "Don ceritakanlah (kisah) MeryoLtn di dalam AI'

Qur'an." UAnti Al-Usluif, ll: 15).

HR. Bukhari dan Muslim, ]ami At-UshAL ll:52).
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Mukminin, bertakwalah kepada Allah!" Salah seorang yang hadir
menghardik orang tersebut. Umar lalu berkata, "Biarkan dia!

Tidak ada lagi kebaikan dalam diri kalian jika kalian tidak
mengatakannya dan tidak ada lagi kebaikan dalam diri kami jika

kami tidak lagi mendengarnyal" Ketika ada seorang wanita yang

menentang kebijakannya dalam masalah batasan mahar, Umar

berkata, "Wanita tersebut benar dan Umar salah."

5. Menimbang permasalahan dengan dua timbangan.

Di antara efek negatif dari sifat fanatik adalah menimbang

permasalahan dengan dua timbangan. Sebagaimana yang

diberitahukan Allah tentang orang-orang yang berbuat curang.

Firman-Nya,

Kecelokoon besarloh bogi orong-orang yang curang,
Kecelakaon besarloh bagi orong.orong yang curong, dan

opabila mereka menakar atou menimbong untuk orong lain,

mereko mengurangi. (Al-Muthaffifrn [83]: l-3)

Seorang yang fanatik ketika membicarakan objek yang

difanatikinya; baik itu individu, partai atau pemikiran, dia akan

mem u j i nya, menyebut- nyebut kebai kan dan mencari-cari manfaat

yang ada padanya. Sebaliknya jika membicarakan orang-orang
yang berseberangan dengannya, dia bersungguh-sungguh dalam

menjelaskan kekurangan, aib dan sisi negatifnya. Sikap yang

demikian adalah sikap yang telah meniadakan keadilan dalam
menghukumi, 'Apabilo kolion menetopkon hukum di ontaro
monusio, hendoknya kolion menetopkon dengon odil. " (An-NisA'
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tal: 58) "Don opabila komu berkato, maka hendakloh komu berldku

odil. " (Al-An'Am [6]: 152) Dia menghilangkan objektivitas. Sebagai

contoh, jika pembicara pada sebuah acara adalah orang yang kita

sukai, kita akan berkata tentangnya, "Sungguh, dia telah

menyamPaikan keterangan yang sangat bagus dan mengena'"

Sebaliknya jika pembicara berasal dari kelompok lain, kita katakan,

"Pembicaraannya terlalu paniang lebar, berfilsafat dan

perkataannya tidak bermanfaat. Sekarang adalah masanya

beramal." Jika ada salah seorang anggota harakah dakwah atau

jihad gugur, kita katakan, "Dia syahid. Tekadnya telah terkabul:"

Namun jika yang gugur dari kelompok lain, kita katakan, "Dia

gegabah, tergesa-gesa, sentimentil dan tidak paham akibat sebuah

masalah." t

Sesungguhnya tidak ielasnya batasan yang membedakan

antara sifat pemberani dan gegabah, mulia dan berlebih-lebihan,

fasih dan panjang lebar, akan memberi kesempatan bagi mereka

yang terjangkit penyakit fanatik untuk menimbang permasalahan

sesuai kehendak mereka. Adapun orang-orang yang adil tidak

memiliki banyak timbangan. Timbangan mereka hanya satu dan

timbangan ini tidak akan terpengaruh oleh rasa sentimen dan

tidak condong pada sifat fanatik.

lbnul Qayyim +Ig berkata, 'Aku heran terhadap kalian wahai

orang-orang yang bertaklid. Jika kalian mendapatkan ayat Al-

Qur'an yang sesuai dengan sahabat (figur) kalian, maka kalian

siarkan bahwa kalian berpegang dengannya. Kemudian iika ayat

tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya, kalian akan berusaha

untuk mencari-cari takwilnya dan menafsirkan makna ayat

tersebut secara kontekstual. Terhadap nash-nash dari As-Sunnah

juga kalian perlakukan sama. Jika kalian mendapatkan sebuah

hadits shahih yang sesuai dengan Perkataan figur kalian, maka
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kalian mengambilnya dan kalian katakan, 'Kami memiliki hadits

dari Rasulullah ffi beginidan begitu.'Namun jika kalian dapatkan
seratus bahkan lebih hadits shahih yang tidak sesuai dengan

perkataan figur kalian, kalian tidak mau menoleh pada satu hadits

pun darinya. Kalian tidak mengakui satu hadits pun, lalu kalian

akan mengatakan, 'Kami memiliki hadits dari Rasulullah {|ff
demikian dan demikian.'Jika kalian mendapatkan hadits mursolt2

yang sesuai dengan pendapat figur kalian, kalian pun mengambil
dan menjadikannya sebagai hujah. Sebaliknya jika kalian
mendapatkan seratus hadits mursal yang tidak sesuai dengan

pendapatnya, kalian buang semuanya dari awd hingga akhir. Kalian

berkata, 'Kami tidak memakai hadits mursol'."t3

6. Menimbulkan fitnah dan perpecahan.

Fanatisme akan mendorong seseorang untuk berpihak
dengan sepenuh hati kepada figuri partai atau pemikiran. Buah

dari keberpihakan ini adalah menolak semua yang dilakukan
kelompok lain yang tidak sependapat dengan figur, partai, atau

pemikiran ini. Pertentangan ini terqs berlanjut antar dua kubu
sehingga terkadang berkembang pada saling membunuh dan

memerangi. Hal tersebut pernah terjadi pada zaman Nabi, yaitu

ketika salah seorang laki-laki dari golongan Muhajirin memukul
salah seorang dari golongan Anshar. Laki-laki dari golongan

muhajirin itu lalu berteriak, "Wahai kaum Muhajirin, bantulah
saya." Dan laki-laki dari kaum Anshar berteriak, "Wahai kaum
Anshar, bantulah saya." Maka Nabi keluar dan bersabda, 'Ada

lz.

t1

Mzrsal menurut bahasa merupakanisimmaf'Alyang berarti diiepaskan. Sedangkan hadits
mursal menurut istilah adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabiin.
Seperti bila seorang tabiin mengatakan, "Rasulullah $ bersabda begini atau berbuat
begini." (ed-.)
I' Iim Al-Muwaqqi'?n, 2. : 214.
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apa dengan seruan jahiliyah ini." Kemudian Nabi diberi tahu

dengan peristiwa pemukulan seorang Muhajirin terhadap seorang

Anshar. Beliau bersabda, "Tinggalkon seruan ini karena ia odoloh

perbuaton kotor."ta

Fanatisme termasuk seruan jahiliyah yang akan mewariskan

dendam kesumat dan kedengkian serta menyulut api fitnah dan

peperangan. Oleh karena itu, Rasulullah melarangnya. Beliau

bersabda:

li"-:o-e, z tt "."{|a.. to..-/ -. t., o.',!o.'
W"tt'A-^^as ).e)- jl 4?!.e9 f4 +*s 4-)-l) laeEr l:9 J..

/ I /z t
jr,
-ul t /4-lAt>

Barongsiapa terbunuh di bawoh panii yong buto untuk

mengajak poda fanotisme otou membelo fonotisme, moka

matinyo odolah mati johiliyah.ts

Beliau juga bersabda:

Bukan termasuk golongan kami orang yong menyeru poda

fonotisme, bukon termosuk golongon komi orang yong

berperong di bowoh ponji fonatisme, don bukan termosuk

golongan komi orong yong moti dolam rongka membelo

fanatisme.t6

HR. Bukhari dan Muslim. (larni AL-UshAI,l:390)
HR. Muslim dan Nasai, UAmi' 1\L-Ush'tLl, l0: 59).

HR. Abu Dawud. Dalam riwayat Muslim lebih panjang lagi' Derajat hadits ini hasan.

Uarni' Al-Ush'lLI, 10: 59)

14.
15.

t6.
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7. Tenggelam dalam satu jaringan dan pemikiran.

Sesungguhnya fanatik kepada figur, pendapat atau Partai akan

menahan pelakunya dalam satu lingkaran. Dia akan berputar-putar

di sekitarnya dan tidak bisa lebih dari itu. Dia tidak melihat kecuali

figur, pendapat atau pemikiran tersebut. Bahkan, sebagian orang

atau partai berusaha melarang pengikutnya untuk mengambil

manfaat dari kelompok lain karena takut jika pengikutnya bubar

meninggalkannya. Kebijakan ini meniadikan orang yang fanatik

sempit wawasan dan terbelenggu akalnya. Dia melarang

pengikutnya untuk mengambil manfaat dari orang lain yang berupa

pemikiran dan metode yang bermanfaat. Oleh karena itu, Nabi

menasihati umatnya:
- 6 ta t o o

A *I'#6-or 'ft u'/t ilw zJ-Jl

Hikmoh oaonn norto kaum mukmin yo,ig nihrg. Xopor rolo

,dia 
mendapotkonnya, dio lebih berhak dengonnyo.

b. Hawa Nafsu

Hakikat dari hawa nafsu adalah berjalan mengikutiaPayang

d i i ngi n kan oleh nafsu nya, atau menghukumi sesuatu berdasarkan

emosinya dengan tidak menggunakan akal atau kembali pada

syariat atau mem perti mbangkan akibat yang d iti mbul kan. | 7

Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ayat-ayat yang

melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Ayat-ayat tersebut
menjelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu akan mengantarkan

pada perbuatan menyeleweng dari kebenaran dan keadilan.

Allah berfirman,

17 . Utu 'AIA Ath-Thartq,7: 33
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"\_,Dz oi uA\r:"{ >tb

Jongonloh kolian mengikuti howo nofsu karena ingin

menyimpong dari kebenoran. (An-Nisi' [a]: 135)

'i,i S; * ii'++ 6'4i eli St

longanloh komu mengikuti hawo nafsu koreno io ot on

menyesotkonmu dori jolan AIIah. (Shad [38]: 26)

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menielaskan bahaya hawa

nafsu. Dia berkata, "Pengikut hawa nafsu akan dibutakan dan

ditulikan oleh hawa nafsunya. Dia tidak bisa beramal demiAllah

dan Rasul-Nya bersama hawa nafsunya. Dia tidak mencari ,

keikhlasan. Dia tidak meraih keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dia

tidak marah karenaAllah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, dia rela iika

mendapatkan sesuatu yang diridhai hawa nafsunya dan marah

jika mendapatkan sesuatu yang dibenci hawa nafsunya. Dengan

demikian, dia berialan bersama syubhat agama: sesungguhnya

perkara yang seharusnya dia ridha dan marah karenanya adalah

As-Sunnah yang merupakan'kebenaran dan agama. Jika
diperkirakan bahwa dia membawa kebenaran yang murni yaitu

agama lslam, kemudian tuiuannya bukan karena ingin menjadikan

agama ini hanya untukAllah atau meninggikan kalimatAllah yang

ltHik*atrt ol"l"l, harta Lou* muLmin yang

lt;long.'Kapan saja dia *nnJopotLannaa,

d;",hbth bn h"L densonrsa."

HR TirrniJzi
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tinggi, tapi tujuannya adalah karena fanatik terhadap diri dan

kelom pokn ya, atau l<ar ena r iy o' agar d i ri nya d iagu ngkan dan d i pu j i,

atau karena mencari tujuan dunia, maka amalannya bukan untuk

Allah. Dia juga bukan mujahid fi sabilillah."rs

Perhatikanlah wahai saudaraku yang dirahmati Allah.

Bagaimana berbagai tujuan dapat bercampur aduk, sementara

pengikut hawa nafsu tidak mengetahuinya. Dia menyangka bahwa

dirinya membela agama dan sunnah, tapi pada hakikatnya hanya

membela diri, kelompok atau hawa nafsunya. Bahkan, walaupun

dia berada pada kebenaran dan lawannya berada dalam kebatilan,

dia tetap tidak mendapatkan nilai dari amalnya. Jihad dan

pembelaannya terhadap kebenaran tidak termasuk di jalan

Allah. Waspadailah hal semacam ini karena ia merupakan perkara

serius yang membutuhkan bashiroh, sebagaimana perkataan lbnul

Qayyim, "Tidak ada yang selamat dari perkara ini kecuali orang

yang Allah kehendaki mendapatkan karomoh-Nya dan

menjadikannya ridha terhadap perkataan yang benar."

lnilah Syaikh Abdurrahman Al-Ma'lami. Dia menceritakan

dirinya dan bagaimana hawa nafsu'datang kepada dirinya. Dja

berkata, "Secara umum jalan yang dilalui hawa nafsu sangat banyak

untuk dihitung. Aku telah mencobanya pada diriku sendiri.

Sungguh, aku menilai sebuah perkara dan aku menyangka bahwa

penilaianku tidak disertai hawa nafsu, tapi kemudian tampaklah

makna-makna semua itu. Aku mencoba untuk mengulanginya dan

hasilnya sungguh mengagetkanku. Kemudian tampaklah bagiku

nodayang mengotori maknatersebut dan aku telah merasa bosan

dengan noda tersebut. Jiwaku berontak untuk mencari jawaban

dari semua ini. Aku pun berhenti sejenak untuk mendiskusikannya.

lB. Mlnhdj As-Sunnah An-Nabawiyyah. 5 : )56.

I I A JTfl&AT MUDAII MEM.UOilIS S/ITAH



Yang demikian tersebut dikarenakan ketika menetaPkan makna

tersebut untuk pertama kalinya, maka aku mendapatkan

keputusan yang mengagetkanku; yaitu hawa nafsulah yang

menguasainya. Secara kebetulan tidak ada seorang Pun yang

mengetahui hal tersebut. Bagaimana jadinya jika hal tersebut telah

aku siarkan kepada manusia? Kemudian baru saya ketahui noda

tersebut? Bagaimana jadinya iika noda tersebut tidak aku ketahui,

sedangkan yang memberitahuku adalah orang lain? Bagaimana

jadinya jika orang yang memberitahuku adalah orang yang tidak

aku sukai?"re

Tidak diragukan lagi bahwa perkataannya menuniukkan

kemampuan menakjubkan yang dimilikinya, boshiroh keimanan

dalam mengetahui aib dirinya sendiri dan cengkeraman hawa /

nafsu terhadapnya. Perkara sePerti ini tidak akan dialami kecuali

oleh orang-orang yang direstuiAllah dan diberi anugerah berupa

boshirah dan cahaya.

Abul Atahiyah berkata ketika membeberkan peran hawa

nafsu dalam menolak kebenarandan memperindah kesalahan,

Kaum muslimin bersedilt menangisi para ulamanya

Tidaftftah ftalian perhatiftan, aPa yang menyebabftan merefta

menangis

Kebany aftan merefta menjelelyj eleftftan rty: benaran

Yang ada pada lauannya, dan menganggaP baift ftesalaltannya
sendii

Adaftah di antara merefta yang a'gamanya bisa ftita harapftan

Dan adaftah di antara merefta yang pendapatnya bisa frita percaya2l

At-TinkilBimkWmadaminAl-Abathil, dinukil dariAL-Ifudr waAt-Tasyhir,Hal.76 -77.
Jdmi' Baydn AI:IImi wa Fadhlihi, 1 : 162.
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Oleh karena itu, terkadang seseorang tidak mengkritik
kecuali karena memperturutkan hawa nafsunya atau untuk
merealisasikan tujuan pribadinya. Terkadang pula hal yang

mendorongnya untuk mengkritik adalah suka jika dia terkenal
sebagai orang yang paham dan berilmu.

lbnu Daqiqil'ld 'i;ss menyebutkan bahwa memperturutkan
hawa nafsu merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab
seseorang tidak memiliki sikap adil dan hanyut dengan kebiasaan

mengkritik. Penyakit ini banyak dijumpai pada manusia zaman

sekarang.2l

Pernyataan inidilontarkan pada zaman lbnu Daqiqil 'ld, lalu

bagaimana jika dia hidup pada zaman kita?

Salah satu cara untuk mengidentifikasidan menyingkap hawa

nafsu dari seorang yang menyatakan sesuatu pada orang lain atau

orang-orang yang menyelisihinya adalah hendaknya si pengkritik
melontarkan pernyataan tersebut pada diri atau temannya.
Bagaimana seandainya pernyataan tersebut datang dari orang yang

semadzhab atau seialan dengan .dia, apakah dia juga akan
mengkritiknya atau mendiamkannya? Apakah dia akan
bersemangat untuk membantahnya atau berlemah lembut
kepadanya?

Jika dilihat bahwa interaksinya terhadap orang yang
semadzhab dan sejalan dengannya berbeda dengan interaksi
terhadap orang yang tidak sejalan dengannya padahal masalahnya

sama dan kesalahannya juga sama, maka ketahuilah bahwa hawa
nafsu telah menjangkiti dirinya. Hendaknya dia membebaskan
diri dan menundukkan hawa nafsunya.

71. Al-larhwaAt-k'dtl, Hal. 16.
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c. Hasad (Dengki)

Orangyang mendengki akan terdorong untuk m€ncari-cari

aib dan kekurangan orang yang dia dengki. Dalam hal ini, Abdul

Aziz bin Hazim meriwayatkan Pernyataan dari bapaknya yang

menyifati para ulama, "Pada zaman dahulu fika ulama bertemu

dengan orang yang lebih alim darinya dalam bidang ilmu, maka

hari itu adalah hari keberuntungan baginya. Kemudian iika
bertemu dengan orang yang sebanding ilmunya, dia berdiskusi

dengannya. Jika bertemu dengan orang yang lebih rendah ilmunya,

dia tidak membanggakan diri terhadapnya. Hingga teriadilah apa

yang terjadi pada zaman ini. Seseorang mencela orang yang lebih

pandai darinya dengan harapan agar tidak ada orang Yang

mengunjunginya sehingga orang-orang Pun menganggap bahwa '
mereka tidak membutu hkannya. orang pada zaman ini juga tidak

mau berdiskusi dengan orang yang satu level dan menghina

orang yang lebih rendah ilmunya. Dengan demikian, binasalah

manusia."22

Orang yang mendengkitidak mungkin berlaku adil kepada

orang yang dia dengki. Dia iuga tidak mungkin adil dalam

menilainya. Biasanya rasa dengki terjadi di antara orang-orang

yang sedang bersaing dalam satu masalah. Oleh karena itu, engkau

mendapati seorang alim mendengki orang alim lainnya; bukan

kepada ahli ibadah. Seorang ahli ibadah mendengki ahli ibadah

lainnya; bukan kepada orang alim. Seorang pedagang mendengki

pedagang lainnya; bukan kepada Petani. Kedengkian iuga

menjangkiti diri para dai, anggota jamaah yang saling bersaing

dan arus pergulatan lainnya. oleh karena itu, kaidah dalam hal ini

adalah jangan menerima mentah-mentah Pernyataan sebagian

22. lAnf BayAn AL:ILmi wa Fadhlihi,2: 152
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orang yang menjelekkan sebagian yang lain, terkhusus jika sebab

pernyataan tersebut adalah karena cemburu dan dengki.

Dikatakan kepada Abdullah lbnul Mubarak; bahwa si Fulan

berkata tentang Abu Hanifah. Kemudian, lbnul Mubarak
berdendang,

Merefta iri ftepadamu ftarena ftelebiltan yang Allah berirtan

ftepadamu

Yaitu ftetebihanmu atas orang-orang pandai.

Abul Aswad Ad-Du'ali berkata,

Merefta iri ftepada si pemuda jifta merefta tidaft mendapat apa

yang dia dapat

Mafta, semua manusia memusuhinya.23

d. Ujub dan Sombong

Terkadang seseorang merasa ujub dengan dirinya sendiri;
baik dengan ilmunya atau dengan pendapatnya, hingga perasaan

tersebut mendorongnya untuk meremehkan orang lain dan hak

mereka. Ujub merupakan salah satu penyebab kesombongan.
Oleh karena itu ketika Ras'ulullah bersabda, 'Tidok akan mosuk
surgo seseorang yong memiliki sebesor biji sawi kesombongon

dalam hotinya," maka salah seorang sahabat berkata, "Wahai

Rosululloh, sesungguhnyo soloh seorong di ontaro komi suko jika
boju don sandalnyo bagus." Beliau bersabda:

,At'a*r",tA,'*: Jlr )t;sr !'1; iur ig

S"rrnggrt, ,o Or,,on itu indtoh don 
^"rri,ntai 

keindohon.

23. lbid,2:162.
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Sombong odoloh menolok kebenaron dan meremehkon-

monusia.2a

Maksudnya tidak menerima kebenaran dan sombong

terhadapnya, meremehkan dan menganggaP kecil manusia. Ketika

seorang pengkritik teriangkiti penyakit uiub atau sombong, dia

akan meremehkan orang-orang yang berbeda pendapat dan

pemikiran dengannya. Dia akan membodoh-bodohkan prinsip

dan pendaPat mereka. Oleh karena itu, Rasulullah ffi
menggolongkan penyakit ini dalam iajaran penyakit yang

membinasakan. Beliau bersabda:

,"ir -#lt'#6'*':L6'*, -K-J6 L)'J
:t 7t' -' -t- \- , , 

o..

a-,4

Tigo perkoro Yong membinosakan: kikir yong ditooti, howa

nafsu yang diikuti don seseoro ng meroso uiub dengan dirinyo

sendiri.2s

Beliau juga bersabda:

r3"3, - ' ,?rly
o e nr'

u\t. 4\: gi Jt
e #,,f f-*6s i:}el,\'4:
-#f:'i;i q:'t Y-.9 e ti G$J

dJ*L,i';t, L;r',ry*"

24.

t5.

Per i ntohkonl oh kebaikon dan cegahloh kemungkar on, hi nggo

HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, Qami AI'Ushkl' 10: 614)'

Zawd'idAl--Bazd.r, i: 59-60, No. Hadits. 80, Majnra' Az'ZawA'id, i: 91' SvaikhAl-Albani

-".y"butk".,.rya dalam kitab ShabihAl-lani ,2: 6?, No. 3041. Dia berkata, "Hadits ini

hasan riwayat dari Ibnu Umar."
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jika engkou mendapoti kikir yong ditooti, hawo nofsu yong

diikuti, dunia yong berpengoruh, raso ujub setiop orong yong

berpendopat dengon pendopatnyo sendiri, moka jogolah

dirimu dan tinggolkon orong owom.26

e. Suka Popularitas dan Menjadi Pemimpin

Terkadang tujuan seseorang mengkritik dan membantah
orang lain, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar serta
terlalu berlebihan dalam mencela hanyalah untuk mencari
popularitas. Lebih-lebih jika yang dikritik adalah satu-satunya
ulama atau seorang dai yang telah masyhur di kalangan manusia.

Tentang hal ini, Al-Fudhail bin lyadh berkata, "Tidak ada seorang
pun yang menyukai kekuasaan kecuali dia akan terjangkiti penyakit ,

iri, melampaui batas, mencari-cari aib manusia dan diatidak suka
jika kebaikan salah seorang disebut-sebut."27

Abul Atahiyah berkata,

Cinta fteftuasaan telah menjadiftan manusia melampaui batas

Hingga sebagian orang memb,phongi orang lain agar
mendapatftan fteftuasaan

lbnu Abdil Barr berkata,

Cinta fteftuasaan adalah penyaftit yang menghancurftan dunia

Kecintaan tersebut telah menyulut api peperangan terhadap

orang-orang tercinta

Cinta fteftuasaan dapat memotong tenggoroftan dan memutus

hubungan rterabat

26. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, gani' Al-UshA| rc:3\.
Z7 . Jami' BayAn AI:Ilmi wd Fadhlihi, 7: 143.
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Seltingga tidaftada lagi ltarga diri dan agarna yang terstsa

Orang yang rnernimpin dengan rtebodohan atau sebelum dia

ftoftoh

Kalian hanya aftan melihatnya menjadi musult bagi orang-

orang yang Tnemegang ftebenaran

Dia berbua, aniaya dan mendengfti orang yang lebih tinggi

darinya

Perbuatannya itu persis seperti musuh-musuh Nabi ftita'28

Oleh karena itu, para ulama salafus shalih membenci

popularitas. Mereka mencela diri mereka sendiri dan

menyembunyikan amalan mereka.

Rasulullah memperingatkan siapa saia yang mencari dunia

dengan amalan akhirat atau dengan agama. Beliau bersabda:

,''*)..lt"l;"v.nr Ai a;"*ft fu i*i" ffi
;iU;Jr V'l aLjt J'," "^;P q.:Ir .r

Barangsiapa menuntut ilmu yang dituiukan untukmencari ridha

Atlah, topi dio tidak mempelaiarinya kecuali untuk

"!"ngorfol, ko*o mengiLuti ho*o nof"u

L,areina ia aLan mengesathanmu Jari

ioloo Notr'."

(ShaJ [38]: 26)

'H

V?

28. Ibid, 1: t43-144,
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mendopotkon dunio, moka dio tidokokon mendapatkon bounyo

surgo di hori kiomat.ze

Rasulullah ditanya tentang popularitas yang tersembunyi.
Beliau bersabda:

/ o/a 6 o A Jt t J - , ,,,-, .t d, - t

4i ,*t*{ rJ! ,-->.,- dJl fb, ,lo-Jl ,*
Dio adalah seorong laki-laki yongtujuan belajornya adaloh ogor

banyak orong yang belojar kepadanyo.3o

Kedua: Tidak Boleh Menerapkan tarb wa Ta'dtl
Kecuali Dengan Ilmu

Sesungguhnya Al-jarft wo At-to'dil (menganggap cacat dan

menentukan keadilannya) termasuk dalam kategori ilmu yang

menjadi unggulan kaum muslimin. Para ulamaAhlus Sunnah telah
membuat kaidah-kaidah dan penjelasan tentang ilmu ini.
Seandainya setiap orang yang hendak mengkritik orang lain,

mengkritik pemikiran dan pendapat-pendapat mereka itu
menguasai kaidah-kaidah ini, sungguh dunia lslam akan selamat

daritindak melampaui batas dan penyimpangan.

llmu Al -j a r h w o At-ta' dil adalah baro meter u ntu k mengetah u i

seseorang yang menuntut adanya pengetahuan yang sempurna

dan ilmu yang luas terhadap semua hal yang berkaitan dengan

seseorang; seperti keilmuan mereka, akhlak mereka, akidah

mereka, wawasan mereka, I i ngku ngan masyarakat, letak geografis

dan dunia perpolitikan di sekitar mereka. Oleh karena itu, para

ulama menetapkan syarat-syaratyang harus terpenuhi pada diri
seorang pengkritik. Syarat-syarat tersebut:

HR. Ibnu Abdil Barr, Ibid, i: 190.
HR. Ibnu Abdil Ban, Ibid, 1: 190.

29.
30.
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t.

2.

3.

4.

5.

6.

Teliti dalam mengambil berita.

Paham terhadap apayang dikatakan kepada obyeknya.

Memiliki boshirah tentang para rii6l.

Jujur dan tePercaya.

Penulisannya teridentifikasi dengan baik dan benar.

Hendaknya d ia mengetahu i i I mu-i lm u o€ilg:orang terdahu I u

beserta sifat-sifatnya agar bisa membedakan antara yang benar

dan yang batil. Sebab, ilmu-ilmu orang-orang terdahul\r

tersebut ada yang benar, sePerti ilmu hisab, ukuran dan ilmu

kedokteran, dan ada juga yang batil, seperti metafisika d"n 
,,

astrologi. Masalah ini telah dibicarakan oleh banyak orang. -r

Oleh karena itu, seorang pengkritik harus bisa membedakan

antara yang hak dengan yang batil sehingga dia tidak

mengafirkan orang yang tidak kafir.

Hendaknya dia benar-benar menyelami dunia kritik-
mengkritik, mampu mengumpulkan data-data dan

menyimpulkannya.

Hendaknya dia menguasai banyak kaidah keilmuan dan tabiat

berbagai perkara sehingga mengerti akar masalah setiap

berita. Dia pertimbangkan semua masalah pada kaidah-kaidah

ilmu yang dia miliki. Jika sesuai dan dia ialani konsekuensinya,

maka dia telah menempuh jalan yang benar. Jika tidak
demikian, maka dia adalah pendusta.

Hendaknya dia pandai dengan hukum-hukum syariat. Berapa

banyak orang jahil menyangka suatu yang halaladalah haram

lalu dia men-jorh (menganggap cacat) orang dengan

perkiraannya itu. Bahkan, sebagian mereka mewaiibkan

7.

8.

9.
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orang untuk memahami perkara yang masih diperselisihkan

oleh beberapa madzhab. Oleh karena itu, tidak boleh men-
jorh seorang muslim karena dia mengerjakan perkara yang

masih diperselisihkan.

10. Hendaknya dia menguasai perkara-perkara yang merupakan
' akidah maupun perkara-perkara khildfiyoh. Demikian juga,

lebih baik jika dia mengetahui perbedaan pendapat yang

beredar di antara kelompok-kelompok sehingga hendaknya

dia tidak mempercayai pernyataan suatu kelompok kepada

kelompok lain yang dibencinya.

I I . Hendaknya dia bersih dari rasa dendam dan fanatik terhadap

suatu madzhab.

12. Hendaknya dia memahami maksud berbagai kata berikut
keragamannya berdasarkan kebiasaan, tempat dan waktu.32

Sesungguhnya orang-orang yang mau mencermati syarat-

syarat ini niscaya akan mendapatkan bahwa seorang pengkritik

rijdl (perawi hadits) harus mempersenjatai diri dengan berbagai

macam disiplin ilmu. Para peneliti telah mendiskusikan bahwa

syarat-syarat ini harus dimiliki oleh orang-orangyang ingin meneliti

hadits-hadits Nabi. Para ulamatelah memilih syarat-syarat ini dan

bersikeras untuk menerapkannya karena mengingat pentingnya

keutuhan hadits-hadits Nabi yang merupakan sumber hukum

kedua agama ini. Urusan tentang hadits tidak sebagaimana urusan

ilmu lain, karena hadits sangat erat kaitannya dengan para rijdl.

Sebagai jawaban, bahwa menghu kumi para rijdl dan menel iti

merekaguna mengkritiknya meskipun bukan dalam urusan sanad

hadits-hadits merupakan perkara yang harus disikapi dengan

32. Lihat syarat-syarat dan ketentuan ini dalam kltab Al]arb ua At-Ta'dtI, karya Abu
Lubabah, HaL52*53.
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berhati.hati. Sesungguhnya kehormatan kaum muslimin

merupakan perkara yang paling diiaga kesuciannya dalam lslam.

Rasulullah, bersabda,'rsesungguhn yo doroh, hortd dan kehormotan

kolion itu harom atas diri kolian,"33

Berkenaan dengan syarat-syarat ini, para ulama membuat

ketentuan-ketentuan dalam men-jorh yang harus dipxuhi. Di

antaranya:

l. Tidak boleh men-iarh melebihi batas yang dibutuhkan.

'Dengan demikian, tidak boleh men-iarfrdengan dua perkara
',, iika sudah mencukupi dengan satu perkara. Sebab, iorfuitu
, disyariatkan hanya karena darurat, sedangkan darurat itu

diambil secukupnya.

2. Jika terpaksa harus menyebutkan iulukan seorang muslim

karena dia hanya dikenal dengan julukan tersebut, seperti si

pincang, dan menyebutkan nasab yang tidak disukainya, maka

diperbolehkan karena memang dibutuhkan. Tuiuan

penyebutan tersebut adalah untuk mengenalinya; bukan untuk

menghinakannya. Adapun oFang-orang yang tidak memiliki

riwayat dan tidak ada keperluan untuk menyebut julukan dan

nasab mereka, maka hendaknya seorang pengkritik diam dan

, tidak menyebutkannya.3a

Tentang hal ini, Al-Hafizh lbnus Shalah berkata,
"Membicarakan seseorang; baik dalam rangka men-jorh mauPun

men-toidil (menentukan keadilannya), itu diperbolehkan untuk

melindungi syar:iat serta meniadakan kesalahan dan kedustaan

tentangnya. Kemudian, hendaknya orang yang menghukumi

tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam

HR. Bukhari, Kitab Al-Haj, Bab At-Khutbah AyyanwMinA.

Lihat kitab Al-Jarhwa At-Mdil, Hal. 48.
33.
34.
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bertindak dan tidak menganggap mudah, agar diatidak men-jorh

orang yang selamat dari kesalahan dan memberi cap buruk' kepada

orang yang bersih. Akibatnya, aib tersebut akan melekat padanya

selama-lamanya dan bagi orang yang menganggap enteng masalah

ini akan mendapatkan balasan yang setimpal."3s

Ketiga: Utgensi Verifikasi Sebelum Meniatuhkan
Vonis Flukum dan Menentukan Sikap

Sesungguhnya tergesa-gesa dalam memvonis hukum
terhadap orang lain, menentukan sikap terhadap mereka atau

melontarkan kritikan terhadap mereka akan menjadikan
pelakunya jatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena

itu, harus adaverifikasi dalam hal ini. Dasarnya adalah firman Allah,

Hai orong-orang yang beriman, jika dotong kepodomu orong

fasik membowo suotu berito, moko periksolah dengan teliti,
ogar komu tidok menimpokon suotu musibah kepodo suotu

koum tanpo mengetahui keadoannyo yangmenyebabkon komu

menyesol otos perbuotanmu itu. (Al-Hujurit [49]: 6)

"Hai orong-orang yong berimon, apobilo kamu pergi

(berperang) di jolon Alloh, maka telitilah don jongonloh komu

mengotokon kepodo orong yong mengucapkan solom kepodomu,
'Kamu bukon seorong mukmin'." (An-Nisi' (l:94)

35. Arba'Rasd'il Fi'Ul'am Al-Hadits, Tahqiq Abu Ghuddah, Hal. 51.
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Allah mencela orang yang tergesa-gesa dalam m.ngambil

dan menyiarkan berita tanpa mencari keielasannya terlebih

dahulu. Allah berfirman, "Don opobilo datangkepoda mereka suotu

berita tentong keomanon atoupun ketakuton, mereko lalu

menyiorkannyo. Don kolou mereko menyerahkannyo kepodo Rasul

don lJtil Amri di ontaro mereko, tentulah orong-orqng yong ingin

mengetohui kebenaronnyo (okon dapat) mengetahuinyo dari

mereko (Rosul don lJlil Amri)." (An-Nisl' [a]: 83) Rasulullah juga

m elarang menggu nakan kal i mat zo'om0 (rirereka menyangka) dan

kalimat yang semakna karena kalimat tersebut menimbulkan

keragu-raguan dan men iadakan kehati-hatian. Bel iau bersabda:

t*':9)':^$'t-
Sejelek-jelek bi natang tu nggangon toki-t oki' adolah 

^"ngi, 
o-

ngiro.36

lGlimat yang seruPa misalnya, "lGtanya begini."

lmam Al-Baghawi +ig berkata, "Sesungguhnya ungkapan

tersebut tercela karena sering digunakan dalam hadits yang tidak

memiliki sanad dan tidak ada kehati-hatian di dalamnya. Akan

".-' ' ,*n*binoroLontL;L;,lrga perQara Aang

gtomg litooti, lnawa ,ot'", gong dl;Luti dan

Feseorang merasa rjub Jnrgan dirirgo

snndiri."

HR. Al-Bazar

36. HR. Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ai-Baghawi. (Svarh As-Srzmch' 12:361)
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tetapi, hadits itu dikisahkan melalui lisan-lisan. Oleh karena itu,

Nabi memerintahkan agar senantiasa memverifi kasi pembicaraan

yang dikisahkan dan diriwayatkan."3T

Urgensi verifikasi menjadi semakin kuat bila dihubungkan

dengan zaman kita ini. Taman yang di dalamnya sedikit ilmu,

kondisi keimanan melemah, hawa nafsu menyebar luas dan

banyak manusia yang semakin berani untuk berdusta. Terkhusus

dalam peralatan dan sarana penyampaian berita, sepertiwartawan

dan kantor berita yang menggunakan metode pemberitaan yang

provokatif, terlalu membesar-besarkan masalah, menambah-

nambahi, mengubah berita yang ada dan analisa sekehendak

hatinya. Mereka juga mengekspos pertentangan sesama ulama

dan dai serta mengobarkan api fitnah di kalangan para pemuda

hingga mereka sibuk mengurusi sesamanya.

Verifikasi merupakan ciri khusus ahli iman. Tentang hal ini,

lmam lbnu ]arir '4sz memberikan isyarat dalam perkataannya,

'Allah mengkhususkan sifat tersebut bagi suatu kaum yang yakin.

Sebab, mereka adalah orang-orang )fang selalu berhati-hati dalam

setiap urusan dan orang-orang yang senantiasa mencari tahu

hakikat sesuatu di atas keyakinan dan kebenaran."38

lmam Hasan Al-Bashri drb menegaskan hal ini. Dia berkata,
"Orang yang beriman tidak akan mengambil sikap hingga dia

mencari kebenarannfa."3e

lbnu Hajar al,is memiliki perkataan yang bagus dalam

menjelaskan adab ini. Dia berkata, "Sesungguhnya orang yang

ingin mengetahui kondisi secara seksama; baik perkataan,

Syarh As-Sunnalr, 12: 362.
Thfsir Ath-Thabarl, Thhqiq Mahmud Syakir, 2: 558.
Majmfi' AI. Fattwd, l0: 382.

37.
38.
39.
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perbuatan dan kondisi pararijdl, harus melakukan verifikasi dalbm

penukilan. Dia tidak boleh menetapkan kecuali sesuai dengan

kondisi sebenarnya. Diatidak boleh merasa cukup dengan berita

yang tersebar, terlebih jika semua itu mengakibatkan mafsadat

berupa pencemaran nama baik salah seorang ahli ilmu dan orang

shalih. Jika pada,kenyataannya perkara tersebut adalah perkara

serius, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap terhadap

orang yang belum diketahui, maka hendaknya tidak disebarluaskan

terlebih dahulu. Akan tetapi, cukuplah dengan memberi isyarat

agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena itu,

hendaknya seorang muslim benar-benar mengetahui kadar

kemampuan, kondisi dan kedudukan manusia, sehingga diatidak

mengangkat orang yang rendah dan tidak merendahkan orang

yang berkedudukan tinggi."ao

lmam Muhammad bin Abdul Wahhab '.],Ia menielaskan

urgensi sikap hati-hati sebelum mengingkari sesuatu. Dia berkata,

ilKapan pun permasalahan yang belum jelas bagi kalian, maka

kalian tidak boleh mengingkari orang yang berfatwa tentangnya

atau mengerjakannya hingga ielas bagi kalian letak kesalahannya'

{kan tetapi, kalian wajib diam dan tidak berkomentar."al

' Termasuk sikap hati-hati adalah mencari kepastian tentang

cela tersebut, apakah hal tersebut tergolong cela, cacat atau aib.

Hal ini perlu karena sebagian manusia menggolongkan sesuatu

sebagai cacat padahal bukan termasuk cacat dan menganggaPnya

cela padahal bukan cela.

Sebagai contoh, bahwa dikatakan kepada Syu'bah,

"Mengapa kamu tidak mengambil hadits si Fulan?" Syu'bah

Symh Al-Bukhdri, I 1. Nukilan.
TmikhNajd..2 : 161.

40.
41.
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menjawab, "Saya melihat dia memacu kuda muatan, maka sayi

tidak mengambil haditsnya." Padahal hal ini tidak termasuk cela

maupun aib. Sebagian tokoh salaf lainnya juga menolak hadits

Shalah Al-Muri karena ketika namanya disebut di depan Hammad

bin Salamah, Hammad membuang ingus. Pengarang kitab Al-

KfAyoh berkata, "Sikap Hammad yang membuang ingus ketika

disebut nama Shalah Al-Muri tidak mengharuskan berita darinya

ditolak."42

Jika dalam periwayatan hadits perbuatan men-jorh perawi

dengan perkara yang tidak tergolong dalam j orfritu diingkari, maka

pada permasalahan selain hadits lebih tepat untuk diingkari karena

periwayatan, hadits betul-betul dijaga dibandingkan dengan

lainnya.Jika mencari kejelasan perkara pada kalangan awam kaum

muslimin itu dituntut, makaterhadap para ulama lebih lagi. Sebab,

menuduh ulama dengan tuduhan yang tidak ada pada diri mereka

akan menimbulkan kerusakan yang kompleks. Manusia akan

terhalang mendapatkan ilmu mereka dan berprasangka buruk

terhadap mereka. lbnu Asakir ,.ii,ig mengatakan, "Daging ulama

itu beracun. Sunatullah untuk menjatuhkan harga diri orang yang

meremehkan hak mereka telah maklum. Barangsiapa mencela

ulama, Allah akan mengujinya dengan mematikan hatinya sebelum

kematian yang sesungguhnya. "

Berikut ini saya sebutkan beberapa peringatan berharga

tentang kehati-hatian dalam menukil berita:

l. Harus ada kepastian tentang sifat adil yang ada pada para

pembawa berita dan perkataan karenaAllah berfirman,"Jiko

dotong orang fosik membawo berito buat kolion." (Al-Hujurit

42. L;Jnar. Al-Kifayahfi'Ilmi Ar-Riwdyah, hal. 109-114
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[a9]: 6) Orang fasik tidak didengar perkataannya dan tidak

diterima beritanya.

Pembawa berita harus orang yang kuat hafalannya dan baik

pemahamannya. Sebab, pada kenyataannya banyak kaum

mukmin yang adil tapi tidak memiliki daya hafal yang kuat,

atau pemahamannya tidak baik; sehingga dia memahami

sebuah perkataan tidak sesuai dengan makna sebenarnya.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah mengisyaratkan dengan

sabdanya:

Semogo Alloh menjodikon berseri wojah seseorong yong

mendengor perkotoonl<t lalu dia menyarnpaikannyo. Beropo

bonyok pembowa ilmu sementaro dio sendiri tidak
memohominya, don berapa bonyak pembawo ilmu
menyompoikonnya kepado orong yang lebih pahom

darinyo.a3

Dalam proses penyampaian berita, perkataan dan fatwa
dituntut untuk menyampaikannya secara utuh dan sempurna,

tanpa tambahan dan pengurangan. Jika penyampai berita
bukan orang yang memiliki daya hafal kuat, atau tidak
memahami perkataan, atau mendengarnya dengan tergesa-

gesa, maka yang demikian berpotensi mengubah perkataan

dari makna yang dimaksudkan oleh orang yang

menyampaikannya.

43. HR. Ahmad dalam Musmdnya,5: 615.
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lbnul Wazir menunjukkan hal ini ketika meminta untuk
menyebutkan perkataan rival dengan,lafal aslinya terlebih
dahulu, baru setelah itu memaparkan sanggahan. Dia
rnemberikan alasan bahwa meriwayatkan perkataan rival

secara maknawi merupakan kezhaliman ,kepada mereka.

Sebab, rival memilih lafal dan ungkapan yangdia sukai untuk
menjelaskan apayang dia makudkan dan.untuk menyesuaikan

cara dia berdalil sehingga tidak boleh mengubahn;ra ke lafal

dan ungkapan lainnya.

3. Berkomunikasi langsung dengan pihak atau orang yang diambil

berita atau fatwa darinya, dan memastikan bahwa berita atau

fatwa tersebut benar-benar berasal dari nya. I ni di laku kan j ika

orang yang bersangkutan masih hidup dan mungkin untuk

dihubungi. Adanya kemajuan sarana komunikasi modern

sepeftitelepon, pos dan faks sangat membantu hal itu. Adapun
jika orang yang bersangkutan telah meninggal, maka untuk

mencari kepastian tentangnya harus meneliti kembali kitab-

kitab yang dikarang, rekaman-rekaman dan' makalah-
makalahnya.

Keempat: Menafsirkan Petkataan ' Deiigan
Penafsiran Terbaik dan Berbaik Sangka Terhadap
Kaum Muslimin

Bahasa Arab memiliki, ciri khusus tersendiri, yaitu satu kata

bisa mengandung beberapa makna,, Bahkanr ada beberap4 kata

yang memiliki makna saling bertentangan.r Misalnya ft717 qlrQor'u

( '-A ) memiliki makna suci dari haid dan:haid itu,sendiri dan

katawar6'o ( ,ttt ) memiliki makna di depan dan di belakang.

Allah berfirman,

r36 ,ffi*#ffiffiffi##ffiffi



:7: tai 4"J{ i.Uat1 ,-s;1iei{3

Korena di hodopan mereka ada seorong raio yong merompas

setiop perohu. (Al-Kahfi [ I 8]:'79)

. jLrga:kataos-sharikh ( crul2lr ) memiliki maknaofmustagliits

(orang yang minta pertolongan) di,an ol-mughits (penolong), kata

ol-hljid ( .r*111 ) bermakna orang yang tidur dan orang yang

berdiri mengeriakan shalat tahaiud dan kata ozh-zhon ( 
"trl )

b.ermakna ol-yaqin (yakin) dan osy-syok (pgu-ragu)'oo

Kekhususan yang lain, kata dalam"bahasa Arab terkadang

,mengandung makna hakiki (makna yang'sebenarnya) dan moiozi

(kiasan), terkadang iuga bermakna kiniyah (pengungkaPan yang

tidak secara terus terang) dan penlabaran. oleh karena itu, makna

sebuah kata berbeda-beda sesuai dengan siy6q (konteks) dan

maksUdsi penulisnYa. : i: . ,,

,. :' '.Al-Qala'i berkata, "Terkadang adalafalyang membuat sedih

padahal semuanya berrnakna kasih sayang, dan ada pula lafal'yang

,i ,'

'.. ...,: n"n rprt s 
" 

i a p q, * i|'' y.,n t ut i I *' 
91 

o n g J ;t u i uL q'
. 

tunluL 
*nn"ori ,;Jho Noh, taP; J;a t;JaL

^n* ernl " 1 "ri 
n y a lrncu ol ; r' ntuL me' J a patLa n

r**, d**iro, waLi.Jia, tiJoL aLan' *unlopatkon

bounyo ,urgo Ji hari Liamat."

nllr,HR,Ibni",Ab&l
i*i;:;;J.r,:.i,, :i:':r,ri!:':',,,. i ir::

Barr

44. Llhat Adab AI-Kifib karya Ibnu Qutaibah, tahqiq Muhamad Ad-Dali, Hal. 208-210
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memaksakan sesuatu padahal mengerjakannya bukan jalan keluar.

Berikut ini perkataan orang-orang Arab. ( qt{ Y ) Aku tidak
menghiraukanmu', ungkapan jika sedang menghadapi urusan

penting. ( hr iilti ) 'semoga Allah membinasakannya', namun

bukan berarti mereka ingin mencela. ( Jf ,1,-t ) 'Celaka ibunya',

ungkapan ketika suatu urusan selesai dengan sempurna.

('q-Ul )'semogaengkau beruntung'. Orang-orangyang
berakal hendaknya melihat terlebih duh.i siapa yang berkata
sebelum dia menilai sebuah perkataan. Jika orang yang
mengatakannya adalah teman maka perkataan tersebut adalah
bentuk loyalitas walaupun kasar ungkapannya, dan jika yang
mengatakan adalah musuh maka itu adalah bencana walaupun
baik ungkapannya."4s

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menunjukkan luasnya
pengertian sebuah lafal. Dia juga menjelaskan beragamnya
pemahaman dan pengertian manusia mengenainya. Terkadang
sebuah lafal terkesan asing menurut orang yang mendengarnya
dan terkadang makna sebuah lafal berbeda-beda sesuai dengan
adat atau perserikatan yang ada dalam lafaltersebut. Dia berkata,
"Sesungguhnya sisi pengertian sebuah ungkapan itu luas sekali,
sedangkan pengetahuan dan pemahaman manusia tentangnya
berbeda-beda. lni adalah pembahasan yang sangat luas yang tidak
dapat mengetahuinya kecuali Allah. Terkadang seseorang jatuh
ke dalam kesalahan sehingga dia memahami perkataan dengan
pemahaman yang tidak terkandung dalam bahasa Arab."a5

Contoh dari beragamnya makna sebuah kalimat sesuai
dengan perbedaan negeri dan tempat adalah apayang disebutkan

45. AblA^ St"d 
"h 

Al-Kalam, Hat. 7 9.
46. Majmn' Al-Fatlwd, 20: 145.

r3a ffiffiffi$ffimffi



oleh lbnu Hibban bahwa penduduk Hiiaz mengatakan"Fulanteloh

berdusto", padahal maksudnya adalah Fulan telah berbuat

kesalahan.aT

Di antara kasus yang menuniukkan hal serupa adalah, bahwa

ada salah seorang datang kepada Ubadah lbnush shamit. Dia

menyatakan telah mendengar seseorang yang diiuluki Abu

Muhammad mengatakan bahwa hukum mengeriakan shalatwitir

adalah waiib. Maka Ubadah berkata, 'Abu Muhammad telah

berdusta-maksudnya adalah telah bdrbuat kesalahan. Aku

mendengar Rasulullah bersabda,' (Sholot yong waiib adoloh) lima

koli shalat yong teloh Atloh woiibkan (dalam sehori semolom)'."4s

Jika duduk permasalahannya adalah demikian, maka seorang

muslim harus berbaik sangka terhadap aPa yang dikatakan

saudaranya sesama muslim dan menafsirkan ungkapannya dengan

penafsiran terbaik, dengan makna yang paling mendekati hingga

makna yang baik. Kita telah diperintahkan untuk berbaik sangka.

Dalam sebuah hadits riwayat lbnu Umar @, dia berkata: Aku

melihat Nabi ffi mengerjakan thawaf di lG'bah. Beliau bersabda
,Alongkoh boiknya engkau dan olorilkah boiknya oromomu. Alongkoh

ogungnyo engkau don olongkoh ogung kehormotanmu' Demi Dzot

yong jiwo Muhammad berado di tangon-Nyo, kehormoton, horta

don doroh seorong mukmin itu lebih ogung di sisi Alloh doripada

kehormotonmu. Tidok boleh berprosongko kepodo seorong mukmin

kecuali dengon prosongko boik." (HR. lbnu Maiah)

Sabda Nabi ffi, "Tidak boleh berprasongko kepoda seorong

mukmin kecuoli dengon prosangka boik," merupakan aniuran agar

membiasakan berbaik sangka dan menjauhi buruk sangka'

Lihat, Hadyu As -SAri, l: 426.

Icnni' Bayln Al:IIm wa Fadhlihi,2: 157 .

47.

48.
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:: : Tentang halini, Umar,bin Khaththab da ber.kata, llJanganlah

engkau berprasangka buruk kepada sar.rdaramu seiman lantaran
satu perkataan yang diucapkannya sementara engkau senantiasa
mendapatr,ly4 melakukqn kebaikan."ae :, ,: , ,

: , Diriwayatkan dari.Salid bin Al.Musayyab, dia ber:kata,
{Beberapa saudaraku dari,kalangan, sahabat, Rasulullah ffi
berwasiat kepadakq ;,lTem patkan urusan saudararnu d engan bai k
selama belum,datang per:kara lain yang lebih,meyakinkanmu.

Janganlah, sekali-kali engkau,berpr:asangka buruk lantaran satu
perkataan yang diucapkan seorang muslim,semehtara engkau
mendapati penafsi.ran'yangbaikuntuknya'."s0, , ' - :.

", , Di antara kisah rnenarik yang ber:hubungan dengan masalah

i ni ; bahwa An Rabi' bi n Su lai man-salah seorang murid I mam Asy-
Sya{i1i'-mendatangi :lmam Asy-Syaf i yang sedang sakit, Dia,berkata
kepadanya, llSernoga Allah menguatkan kelemahanmu." lmam.fuy,
Syafi ii ber:kata; lf ika kelernahanku.semakin menguat, niscayaia,akan

membunuhku:fi l"laka Ar-ff26;t berkat4 !'Derni Allah! Ak4 tidak
menginginkan. kecuali, kebaikan.i' { mam, fuy-Syaf i berkata,,i'Ya,
saya tahu betu l, Seandainya engkau nibncelaku;, maka engkau, tidak
bermaksud kecuali.kebaikan."sr :l

kata-kata yang memiliki lebih darisatu penafsiran atau bukan pada
tempatnya, namun tidik memaks'udkan'makna yang buruk. Oleh
karena itu, dalam menilai sebuah p"rkJt""n harus
dipertimbangkan maksud dan kondisi orang yang mengatakannya.
Sebagairnana ryang, d ikatakan oleh'lbnul Qayyim, 1Ad" satu, kata
yang diucapkan oleh dua orang. Yang satu menginginkan kebatilan,

Ad -Dfir AI -M an*fir, Hal. 27 4.
Ibid, 6: 99.
Adab ,Asy.Syaf i karya Ar-Razi, HaL274.

49.
50.

51.
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sedangkan yang satu lagi semata-mata menginginkan kebenaran.

Maka cara untuk mengungkap maksud perkataan tersebut adalah

dengan melihat siapa yang berbicara, biografinya, madzhabnya,

apa yang dia dakwahkan dan aPa yang dia perdebatkan"'s2

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menielaskan bahwaterkadang

pembicara memiliki adat dan kebiasaan khusus dalam

menggunakan sebagian istilah.,oleh karena itu, harus diketahui

kebiasaannya dalam menggunakan istilah-istilah tersebut dan tidak

mengubah makna perkataannya pada rrrakna yang tidak diinginkan

oleh orang yang mengatakannya, Dia berkata, l'Sesungguhnya

wajib menafsirkan perkataan seseorang dengan perkataannya

yang lain dan mengambil beberapa perkataannya' Kemudian,

harus diketahui kebiasaannya dalam mengartikan dan

memaksudkan lafal yang diucapkannya tersebut. Demikian i uga,

harus diketahui makna-makna yang dia maksudkan dalam obiek

lain. Jika kebiasaan penggunaan makna dan lafal bisa diketahui,

maka hal ini sangat membantu untuk mengetahui apa'yang

diinginkannya. Adapun iika sebuah lafal diungkapkan dengan

sebuah makna y,ang tidak biasa diungkapkan, kemudian

perkataannya ditafsirkan dengan penafsiran yang menyelisihi

makna yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya, maka

" S ni nl nL-i nlnL bi notarg tung ga ng a, I 
"L; 

-

l"lr; "J"l"h 
mengira-ngi ra 

"'
..,:,fIA, ALo Dt*uJ

52. MatArij As-SaLiktn.
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akan menjadikan perkataannya saling bertentangan dan tidak
menempatkan perkataannya pada tempatnya yang sesuai. Hal
ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap perkataannya
dari tempat yang sebenarnya, usaha untuk menggantikan apa yang

dia maksudkan dan kedustaan atas namanya."s3

lbnul Qayyim menegaskan bahwa yang menjadi pegangan

dari sebuah perkataan adalah apa yang dimaksudkan oleh orang
yang berbicara, bukan lafal yang diucapkannya. Dia berkata
"Masalah ini merata di kalangan ahli kebenaran dan ahli kebatilan
yang tidak mungkin bisa diantisipasi. Terkadang lafal khusus
berubah maknanya menjadi umum karenasebuah keinginan, dan
lafal umum berubah maknanya menjadi khusus karena sebuah
keinginan pula. Jika salah seorang diajak untuk makan pagi, dia
akan berkata, "Demi Allah, oku tidok akon mokon pogi." Atau
dikatakan kepadanya, "Tidurloh!" Dia menjawab, "Demi Alloh,
oku tidak okon tidur." Semua ini adalah lafal umum yang telah
diubah maknanya menjadi khusus dengan keinginan dari orang
yang berbicara."54

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di +iB berkata, "sebuah lafal

harus dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhinya, seperti
sifat, syarat, pengecualian atau ikatan-ikatan lafal lainnya. Selain

itu, kita tetap memperhatikan korelasi yang mempengaruhinya,
tuntutan keadaan, sebab-sebab yang merangsangnya untuk
berkata dan tujuan yang hendak dicapai."s5

lbnul Qayyim mengajukan berbagai macam alasan untuk
kaum sufi dan kata-kata multi tafsir yang mereka ucapkan. Dia
berkata, "Ketahuilah bahwa dalam bahasa kaum itu terdapat

At-Tafstr Al-Kablr karya Ibnu Thimiyah, 4: 187-190.
I' lnrn Al-Muw a4qi' ln : I 12 18-219.
Al-Qawa'id wa Al-Ushhl Al-Janh'ah. Hal. 72.

53.

s4.
55.
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kiasan-kiasan, penyebutan kata secara umum padahal yahg

dinginkan adalah makna khusus serta Penyebutan la,fal secara

umum padahalyang diinginkan adalah indikasi lafal tersebut; bukan

makna sebenarnya. Semua itu tidak ditemukan pada kelompok

lainnya. Oleh karena itu, mereka (kaum sufi) berkata, 'lGmiadalah

pem i I i k isytdroh56 ; bu kan pem i I i k' ib 6r ahsT . I sy 6r ah adalah kebiasaan

kami, sedangkan 1bilroh adalah kebiasaan orang-orang selain

kam i.' Mereka terkadang menyeb utl<an' ib 6r oh secara u m um yang

juga disebutkan oleh orang atheis, namun mereka menghendaki

maknayang baik. Sikap ini menimbulkan fitnah bagiduagolongan:

Golongan pertama bergantung pada bentuk yang nampak dari

ungkapan mereka. Kelompok ini membid'ahkan dan menyesatkan

mereka (orang sufi). Sedangkan Golongon keduo melihat maksud

dan tujuan perkataan mereka. Kelompok ini membenarkan

u ngkapan -u ngkapan dan i uga isyarat- isyarat te rsebut. "ss

lbnul Qayyim menyebutkan sebagian isyarat dan lafalyang

digunakan oleh orang-orang sufi tersebut. Seperti ol-ittishal

(berhubungan), ol-inftsh1l (memisahkan diri), musdmoroh

(mengobrol di malam hari) dan'mukdlamoh (bercakap-cakap)'

Kemudian, dia berkata, "Para ahli ma'rifat dari kaum ini

menyebutkan lafal-lafal ini secara umum dan yang sejenisnya'

Mereka menginginkan makna yang benar dalam lafal-lafal

tersebut, kemudian ada orang-orang yang terierumus ke dalam

kesalahan dalam memahami aPa yang mereka inginkan. Orang-

orangtersebut menisbatkan mereka kepada pemikiran atheis dan

kekafi ran mereka (ahli makrifat)."5e

Isydrah adalah makna yang tidak segera dapat dipahami dari lafal-lafalnya dan bukan

maksud dari konteks kalimat, namun merupakan makna lazim suatu lafal' (ed')

'Ibdrah adalahmakna yang segera dapat dipahami dari struktur kalimat dan menjadi

maksud dari konteks kalimat. (ed.)
Madtuij As.salil<rn, 3 : 230.
Ibid,3: 151.

56.

57.

58.

59,
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Pada dasarnya seorang muslim harus selalu.berusaha untuk
menjau hi kali mat-kali mat dan lafal,lafal yang m u lti tafsi r:.' Sebalik-
nya, hendaknya dia menggunakan lafal-lafal yang baik. Demikian-
lah adab yang diajarkan fil.Qur"an, sebagaimana firman Allah: .

t,'-"-,.'. -. - ;.1,:<,(.r -.f *,. : t. .. : to)"&vwr or ;;r adr tl*a:Q.J"i
.t t.4t.5>q6iL #y.3s,+4i

Don katokonlah kepado hombo-hambyKu; hendaHoh mereka
mengucopkon perkotoon yang tebih boik (benor) . Sesungguhnyo

seton itu menimbulkan perselisihan di antora mereka.
Sesungguhnyl seton jtu adoloh musuh yang nyato bagi manysio.
(Al-lsri' fl 71: 53)

Sungguh bagus apayang dikerjakan oleh lbrrulQayyim ketika
dia membuat sebuah pasal dalam kitabnya Z6d Al-Mo'6d dengan
judul, 1'Lafal-lafal yang dibenci Rasulullah ffi untuk diucapkan".60
Dia menyebutkan salah satu darinya, seperti mengatakan,
'Alangkah keji diriku," tapi katakanlah, 'Alangkah tercela diriku,"et

Seseorang juga makruh mengatakan,' "Manusiatelah binasa."
Rasulullah bersabda, "Jika mengatakan yang demikion, dio telah
membinesokan mereko. "62 Kalimat ini, mengandung makna:
kerusakan bagi manusia, kerusakan zamaR dan semisalnya. Selain

itu, perkataan seseorang terhadap yang lainnya, "Jika mengotokan
demikian, berarti dio Yohudi, Nasroni; atau kaftr.'63 Demikian juga

Zdd Al-Madd, Z:468.
Hadits llasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 2; i81, Abu Dawud dalam kitab Af-
Tibb,babKaifa Ar-Ruqd! Dan Tirmidzi 33519 dalam kitab Ad-Dadwdt,bab du'd' mrm
awa ild fhtuJihi.
HR. Muslim, 2623, dalam Kitab AL-Bin wa Ash-Shthh,babAn-Nalqu'AnQaul,:'Hal^aka
An-Nds."
HR. Abu Dawud,3251 dan sanadnya hasan. .

60,

61.

62.

63.
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perkataan seorang majikan kepada budak laki-laki dan budak

perempuannya, "Wahai hamba laki-lakiku! Wah'ai hamba

perem puan ku, " dan seorang budak mengatakan kepada tuan nya,

"Wahai Robb-ku." Akan tetapi, hendaknya sang maiikan

mengatakan, "Wahai bujangku dan wahaigadisku" dan hendaknya

si budak berkata pada majikannya, "Wahai tuan laki-lakiku dan

wahaituan putri."6a

Kemudian lbnul Qayyim juga menyebutkan sebuah pasal

dengan judul, "Di antara lafal-lafal yang dimakruhkan adalah

menyebut nama secara jelas sesuatu yang seharusnya dikiaskan.

Seperti: menamai bea cukai dengan hak dan menyebut hartayang

diinfakkan dijalan Allah, 'Aku dililit hutang. Aku rugi." Demikian

juga perkataan, 'Aku telah menginfakkan harta yang banyak di

dunia ini."5s

Kita mendapatkan contoh yang baik dalam hal ini ketika

Umar bin Khaththab melewati manusia yang sedang duduk di

sekitar api. Dia berkata, "Wahai ahli cahaya," dan tidak
mengatakan, "Wahai ahli ndr ("p?.'

Hal ini menunjukkan baiknya dalam memilih kata dan

selamatnya perasaan.

Akan tetapi jika para salaf mendengar perkataan yang multi

tafsir, merekatidak ragu untuk memahaminya dengan penafsiran

yang baik. Banyak contoh yang menuniukkan hal tersebut.

"Orang-orang yang jujur dan mulia memiliki maksud yang

baik dan perasaan yang selamat. Akan tetaPi, hal itu tidak disertai

dengan ungkapan tepatyang dapat menjelaskan maksud tersebut

HR. Bukhari, 5 : 131, Muslim, /l49,hadits riwayat Abu Hurairah.
Lhat Zdd Al-Md ad, Z: 37 3.

64.
65.
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sehingga perkataannya dianggap kurang beradab padahai

maksudnya adalah baik."65

Contoh lainnya adalah riwayat dari Syaikhul lslam lbnu

Taimiyah tentang perkataan Al-Junaid, "Tauhid adalah

mengesakanAl-Qadim (Yang Maha Keka) dari makhluk." Syaikhul

lslam berkata, "Saya katakan bahwa kalimat ini masih umum.

Orang yang benar akan menafsirkannya dengan penafsiran yang

baik, sedangkan orang yang tidak benar akan memasukkannya

ke dalam penafsiran yang macam-macam. Adapun maksud

perkataan Al-Junaid adalah tauhid yang diisyaratkan oleh para

gurunya, yaitu tauhid ol-qoshdu (niat) dan ol-irddoh (kehendak)

yang di dalamnya ada unsur-unsur ikhlas, tawakal dan mahobboh

(cinta). Tauhid ini adalah menunggalkan Allah, DzatyangQadim,

dengan semua unsur ini sehingga tidak boleh menyekutukan-Nya

dalam hal ini dengan makhluk-Nfa."ot

Selain contoh di atas, ada contoh penafsiran lbnul Qayyim

terhadap perkataan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia
mengatakan, "sesungguhnya iika manusia telah menginjak pintu

qadar, mereka menahan diri kecuali aku. Terbukalah bagiku

tembok penghalang, kem udian aku cabut takdir-takd i r kebenaran

dengan benar dan aku berikan pada yang berhak. Terkadang

seseorang itu memperdebatkan takdir; bukannya tunduk pada

takdir."

lbnul Qayyim berkata setelah menyebutkan ungkapan dari

Al-Jai lan i di atas, " I ni adalah perialanan orang-oran gyangmemiliki
'ozm dari kalangan ahli ma'rifat. Allah To olo memerintahkan untuk

menolak keburukan yang termasuk takdir-Nya dengan kebaikan

66. Al-Isdqdrnah, 2: 105 - 106.

67. rbid, | :92.
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yang juga termasuk takdir-Nya. Rasa lapar adalah takdir dari-Nya.

Allah memerintahkan untuk menolaknya dengan makan yang

merupakan takdir dari-Nya iuga."tt

Sungguh sang ustadz telah mendahului muridnya dalam hal

ini. Maka kita dapatkan Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyebutkan

ungkapan dari Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani itu, kemudian

menafsirkannya dengan penafsiran yang sesuai dengan kebenaran.

Dia berkata, "lnilah yang diucapkan oleh syaikh. Dia

mengungkapkannya dengan bahasa pengikut Muhammad.

Maknanya adalah seorang muslim diperintahkan untuk

mengerjakan apayang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan

apa yang dilarang oleh-Nya walaupun sebab-sebabnya telah

ditakdirkan. Maka takdir Allah ditolak dengan takdir Allah."6e

Penyataan lain datang dari lmam Adz-Dzahabi ketika menulis

biografi Abu BakrAsy-Syibli, 'Akan tetapi, hal itu bisa menjadikan

akalnya kering dan mabuk sehingga dia mengatakan sesuatu yang

dimaalkan."To

t;,,,,liiutr int*u:seiman lantaran satu perl<ataan gang I
t. 1 |

diucapleannya sementara engleau senantiasa

menlapati nyo *nloLulron LnLo iLo r - "

l}.C'ia",b'n Kh"tkh"b

tol:ll,,l' ,.1 .ll.::'::.'. :'.t '

',';;', :,,t 
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68. MadAnj As-Shliktn,l : 119.

69. Majnw'ah Ar-Rasdil walMuail, | : 174.

70. ThMztb Siyaru AItm An'Nubalh' , 7 : rl73 .
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Li hatlah saudaraku yang d i rah mati Al lah, bagai mana mereka,

para ulama, berlaku adil kepada kaum tersebut. Para ulama

menafsi rkan u ngkapan-u ngkapan kau m tersebut dengan penafsi ran

yang baik. Padahal, sangat mungkin bagi mereka untuk
menafsirkannya dengan penafsiran lain. Akan tetapi, seperti itulah

adab yang tinggi dan kecintaan pada keadilan. Siapakah yang akan

berbuat adil jika bukan Ahlus Sunnah walJamaah?

Kelima: Urgensi Menggabungkan' Antara Tulisan
Dengan Ucapan dan Tidak BersandarPada Salah
Satunya

Banyak ulama menjelaskan sebuah permasalahan dalam

banyak pembahasan atau lebih dari satu buku. Sesekali dia
berbicara secara global dan pada pembahasan lainnya secara rinci.

Sesekali disampaikan secara mutlak dan pada kesempatan lain

d isam pai ka n secara to qf d (d i kaitkan dengan ko relasi). Terkadang

pendapatnya berubah-ubah dalam membahas satu masalah.

Jika kondisinya demikian,.,semua pendapat yang
memaparkan permasalahan tersebut harus dikumpulkan. Oleh
karena itu, pernyataan yang mujmal (global) harus ditafsirkan

secara mufasshol (terperi nci), pernyataan yang mubhom (samar)

harus ditafsirkan secara widhih (lebih jelas), pernyataan yang

bersifat ?m (umum) harus ditafsirkan secara khdsh (khusus) dan

pernyataan yangmuthlog (masih bebas) harus ditafsirkan secara

muqoyyod (terikat). Demikian pula, makna yang monthiq
(dilafalkan) harus di-toryih (diperkuat) atas makna yang mofhhm

(dipahami), makna 'iborah (yang diungkapkan) harus ditorj?h atas

makna isyhroh (yang diisyaratkan), makna yang jdli fielas) harus

di-tarjih atas makna yang kh6fi (tersembunyi) dan makna

t 4a J.ffi{t HUB*fl ilEm$0il6 St*tililt



muto'okhar (yang dinyatakan terakhir) harus di-tarjih",", ."kn"
mutoqoddom (yang dinyatakan lebih dahulu). lni serirua sebagai

wujud dari sikap adil dan sebagai langkah antisipasi dari sikap

tergesa-gesa dalam mengkritik dan menuduh.

Banyak ulama mengemukakan pernyataan yang dia duga

benar, kemudian dia merujuk pernyataan tersebut dengan

pernyataan lain. Bolehkah berpegang pada madzhab Abul Hasan

Al-Asy'ari dalam masalah sifat sebelum dia merujuknya ke

madzhab salaf? Bolehkah menisbatkan kepada lbnu Abbas
perkataan bahwa ribafodhlTtdan nikah mut'ah itu boleh?72

Jika salah satu adab dalam menyikapi sunnah-sunnah Nabi

adalah dengan mengumpulkan hadits-hadits dari beliau dalam satu.r

tempat, mengembalikan hadits-hadits yang m utdsyobih pada yang

muhkom, menafsirkan yang muthloq pada yang muqayyod dan

menafsirkan yang masih umum dengan yang khusus73, maka

demikian pula cara kita menyikapi pendapat para ulama, dai dan

pemikir.

Di antara contoh kesalahan dan sikap tergesa-gesa dalam

menuduh karena tidak mengikuti kaidah ini adalah:

Sayyid Quthb ,+i,g dituduh menganut madzhab wifudatul

wujhd. Si penuduh bersandar pada ungkapan Sayyid Quthb ketika
dia menafsirkan surat Al-lkhlash, yaitu ayat,

Riba /adhl adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai tambahan. (ed-.)
Tentang penarikan kembali pendapat bolehnya nlkah mut'ah oleh Ibnu Abbas sendiri
itu benar. Memang dia pernah membolehkannya ketika di Mekah. Ketika kembali ke

Bashrah, dia mencabut pe(nyataannya yang membolehkan nikah mut'ah setelah
mendengar Ali bin Abi Thalib. Demikian juga, dia menarik kembali pernyataannya
yang membolehkan ribafad"lrlketika Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan untuknya hadits
yang mengharamkan hal tersebut. LihatRbAlahThbrim AI-Mut'ahkarya Abul Fath Nashr
Al-Maqdisi yang diedit oleh Hammad Al-Anshari, hal. 144-145.
Ll:iat, Kaif a N aa' dnwl Ma a As - Swmah An -N ab aw iyy ah kary a Al. B aidhaw i, hal. 1 03.

71.
11

73.
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Kotokonl oh, " Di ol ah All oh, Yang Moho F;,a". (Al- l khhsh I I I 2] :

r)

Sayyid Quthb berkata, "Lafal ini lebih halus daripada lafal

wihid karena lafal tersebut disandarkan pada makna tunggal yang

tidak ada sesuatu lain bersama-Nya. Sesungguhnya ia adalah

keesaan wujud sehingga tidak ada hakikat.kecuali hakikat-Nya

dan tidak adawujud hakiki kecualiwujud-Nya. Semuawuiud lain

itu hanya mengambi I wuj udnya dari wujud yang hakiki tersebut. "Ta

Begitu juga mereka bersandar pada perkataan Sayyid Quthb
ketika menafsirkan firman Allah,

to; * rG" E -*t- *ais 7fu1 ;{v J*;ttt ;
Dioloh Yang Awol don Yang Akhir, Yang Zhohir don Yong Botin:

don Dio Maha Mengetohui segolo sesudtu. (Al-ftadid [52]:
3)

Sayyid Quthb berkata, "Dan berpalinglah hati manusia

sehingga dia tidak mendapatkan eksistensi sesuatu kecuali Allah.

Semua ini adalah unsur-unsur dari eksistensi, yang telah pasti

untuk-Nya dan bukan selain-Nya. Hingga keberadaan hati ini

secara persis tidak akan terealisasi kecuali diambil dari wujud

Allah."75 Dari perkataan ini sebagian orang memahami bahwa

Sayyid Quthb menyatakan wiftdatulwujfid. lni adalah tuduhan yang

salah kaprah karena orang-orang yang menyataka n wifrdotul w uji d

tidak membedakan anaral<hilik (Sang Pencipta) dengan makhluk.

Sebagaimana perkataan Al-Hallaj:

Fi Zhilnl AI-Qw'an, 6: 40024003 .

Ibid, 6: 3479-3480.75.
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Aftulah. yang mernilifti ftehendafr, dan yang memilifu ftehendaft

adalah aftu

Kami adalah dua ruh yang menitis dalam satu jasad

lifta engftau melihatftu, engftau pun telah melihat-Nya

Dan jifta engftau melihat-Nya, engftau pun melihat ftami

Kemudian kami meneliti kitab-kitab Sayyid Quthb tentang

hal-hal yang bisa mengokohkan tuduhan ini. Kami pun

mendapatkan bahwa Sayyid Quth b mengu m u m kan penolakan nya

terhadap aliran menyatakan wibdotul wuiid. Dia berkata dalarn

kitabnya, Khosh?'ish At-Tashowwur Al-lsl6mi, "Sesungguhnya

kedatangan agama lslam telah memisahkan dengan semPurna

antara hakikat uluhiyoh (ketuhanan) dan hakikat 'ubudiyoh I

(penghambaan) sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dan

kegelapan di sekitar pemisahan yang ielas dan pasti ini."76

Dia juga berkata, "Konsepsi lslam berdiri di atas prinsip

bahwa di sana ada uluhiyoh dan'ubudiyoh. Uluhiyoh hanya untuk

Allah semata, sedangkan'ubudiyoh berserikat di dalamnya siapa

pun selain-Nya dan setiaP sesuatu selain-Nya. Jadi, di sana ada

dua wujud yang berbeda, yaitu wujud Allah dan wujud selain-

Nya dari hamba-hamba-Nya. Hubungan antara dua wujud

tersebut adalah hubungan antaraAl-Khdlik (Sang Pencipta) dengan

makhluk dan llah dengan hamba."77

Sayyid Quthb juga dituduh mengingkari keyakinan waiah

Allah dapat dilihat. Tirduhan tersebut berdasarkan perkataan

Sayryid Quthb yang disandarkan pada firman Allah,

@T*s V, J)@ Srrd /;tx;J
76. Klasha'ish At-Tashawwur Al-Isldmi hal. 130.

77. Ibid.
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Wojoh-wajah (orong-orong mukmin) poda hori itu berseri-seri.

Hanyo kepodo Robbnyo mereka melihot. (Al-QiyAmah'[75]:

22-23)

Tentang ayat ini, dia berkata, 'Jika perdebatan panjang

tersebut telah hilang, /aitu perdebatan yang telah menyibukkan

diri orang-orang Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang

menentang mereka dan ahli kalam seputar hakikat melihat Allah

dalam kedudukan seperti itu, sungguh merekatelah menimbang

hal tersebut dengan timbangan dunia."78

Si penuduh menyebutkan pernyataan di atas kemudian
berkata, "Sungguh Sayyid Quthb telah terperosok ke dalam

kesalahan akidah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah,
terkhusus tentang masalah tauhid asma' dan sifat. Sebab, dia

cenderung mengikuti pemahaman Khalaf, yaitu Mu'tazilah. Dia

telah mengingkari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika
menafsirkan firman Allah,'Wajah-wojoh (orong-orong mukmin)
poda hari itu berseri-seri. Honyo kepoda Robbnyo mereka melihot'."7e

Dalam hal ini, si penuduh telah.terjebak pada sikap tergesa-
gesa dan tidak hati-hati. Seandainya dia mau menyempurnakan

ungkapan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat ini, sungguh akan

terlihat jelas bahwa Sayyid Quthb menyatakan keyakinan bahwa
Allah dapat dilihat. Dia berkata, "Wajah-wajah yang berseri-seri
ini dijadikan berseri-seri karena melihat Rabb-nya. Sesungguhnya

manusia dapat melihat ciptaan Allah di bumi yang berupa
pemandangan i ndah dan bu nga-bunga segar. Apabila kebahagiaan

di dalam hatinya dapat memenuhi wajahnya sehingga tampaklah
pada raut mukanya kebersihan dan keceriaan, maka bagaimana

Fi ZhilAI Al- Qur' An, 6 : 37 7 1.

Fi ZhilAl Al. Qur' dn, 6: 3? 7 l.
78
79
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kondisinya ketika dia melihat keindahan yang semPurna."so

Adapun perkataan Sayyid Quthb, 'Jika telah hilang," maksudnya

adalah-w otlilhu o' t 6m-bahwa permasalahan in i jelas seh i ngga

tidak perlu didiskusikan, diperdebatkan dan diperbantahkan.

Ustadz Shalah Al-Khaliditelah menielaskan Paniang lebar hakikat

dari keyakinan Sayyid Quthb dan membantah para penuduhnya.sr

Namun demikian, bukan berarti kita mengklaim bahwa Sayyid

Quthb itu ma'shum. Kesalahan memang ada, tapitetaP dituntut

untuk berbuat adil.

Keenam: Kebaikan Seorang Muslim Menghapus

Keburuk^nnya !
Sebagian orang yang suka mengkritik orang yang tidak

sependapat dengannya, memfokuskan kritikannya dengan

menyebut-nyebut kesalahan, kekurangan dan aib. Mereka

melupakan sisi kebenaran dan kebaikan yang ada pada orang yang

dikritik. lni adalah kecurangan dan kezhaliman terhadap manusia

serta menyelisihi manhai pembela kebenaran dan keadilan.

Di riwayatkan dari Abu H u rai rah bihwasanya Rasu I u I lah bersabda:

,y"iit ^;; +-ta €l\|h:? y,'Jt Jd')t >51 o\

i#LTr
Sesungguhnyo seorang yang paling dimurkoi Alloh odolah

orong yong mencontoh keburukon seorang mukmin don dia

ti n ggo I ko n ke b a i ko n nY a.87

ftZhiIaL Al-Qur'an fi Al-Mizan, Hal. 31 - 39, 76 -90.
H Zhilnl AI-Qur' m, 6: 37 7 l.
HR. Al-Ashfahani dalamKitabAr-?ubil&waAt-Timbth. Diaberkata, "Seluruhperawinya

80.

81.

87.
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f nilah pengakuan Asy-Sya'bi dis yang berkata, "Seandainya

aku melakukan kebenaran sembilan puluh sembilan kali dan

melakukan kesalahan sekali, sungguh manusia akan menghitung-

hitung satu kesalahan tersebut."83

Li hatlah bagai mana Rasu I u I lah ffi menyebut-nyebut kebai kan

Hathib bin Balta'ah ketika Umar menuduhnya munafik karena

Hathib mengirim utusan untuk memberitahukan rencana perang

Rasulullah kepada Quraisy. Rasulullah bersabda kepada Umar,
"Tahukoh engkau wahai lJmor, boleh jodi Atloh telah
memperhotikon orang-orang yong ikut dolom Perong Bodor, Iolu

Dia berfirman, 'Berbuotloh sesuka kolion, kolian teloh Ku

AmPuni'."84

Status Hathib sebagai orang yang terlibat dalam Perang

Badar menjadikannya terangkat dengan kebaikan ini. Kebaikan

ini disebut-sebut oleh Rasulullah ketika dia melakukan kesalahan

fatal sehingga kesalahannya itu diampuni karena dihadapkan

dengan kebaikan yang agung tersebut.

lnilah Aisyah t6g . Dia tidak me,lupakan kebaikan Hasan bin

Tsabit yang telah membela Rasulullah ffi dengan syairnya. Ketika

dia terlibat dalam kasus hodts al-ifki (berita bohong tentang
Aisyah) dan Aisyah mendengar Urwah lbnu Zubair mencelanya,

Aisyah berkata, "Wahai putra saudaraku, biarkan dia!
Sesungguhnya dia pernah membela Rasulullah dengan syair-

syairnya."ss Tentang hal ini, lbnu Sirin berkata, 'Adalah sebuah

kezhaliman terhadap saudaramu f ika engkau menyebut-nyebut

dapat dipercaya, tapi aku khawatir jika mereka memiliki cacat karena matan hadits ini
sangat asing dan tidak didapatkan dalam kitab-kitab hadits yang telah masyhur. Seperti
cacat pada hadits man4uf danrrnnsal." Hal. 175.
Tdbdztb SiJff AIArn An-Nubah', 7 : 392.
HR. Bukhari dan Muslim.
HR. Muslim.

83.

84.
85.
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keielekannya yang engkau lihat dan menyembunyikin

kebaikannya."s5

Ada iuga Pernyataan Syaikhul lslam lbnu Taimiyah ';'fu

tentang orang-orang sufi , dia menyebutkan kebaikan-kebaikan

mereka. Dia berkata, "orang-orang yang menyaksi kan perbuatan

sia-sia karenatakwilyang dilakukan oleh orang-orang iuiur, ikhlas

dan baik, maka kebaikan-kebaikan mereka menutupi keburukan

dan kesalahan mereka."87

Muridnya, lmam Adz-Dzahabi, berkata untuk menegaskan

kaidah ini, ,,Seorang tokoh dari pemuka-pemuka ilmu apabila

benarnya banyak, dikenal sangat memihak kepada kebenaran'

luas ilmunya, menoniol kecerdasannya, terkenal keshalihan dan 
_,

sifat woro'-nya, serta mengikuti sunnah, makd kesalahan orang

semacam ini dimaafkan. Kita tidak boleh menyatakan dia sebagai

orang sesat, membuang pendapatnya, dan melupakan kebaikan-

kebaikannya. Memang kita tidak akan mencontoh dia dalam hal

bid'ahnya dan kekeliruannya' dan kita mengharapkan dia

bertau bat dari kesalahannya. "ss

$lfuhf"h"tti i**'*

Al-Bilnyah wa An'Nihayah, karya lbnu Kats t' 9 : 27 5 '

Al-Isti4dnwh, l: 297 - 298.
Siydr Aldm An-NubaIA', 5 : 77 1.

86.
87.

88.
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lbnu Hibban juga bersandar pada kaidah tersebut ketika
berbicara tentang riwayat dari orang-orang Murji'ah'dan ahli
bid'ah. Dia berkata, "Kita membutuhkan hadits-hadits mereka
jika mereka memang tsiqoh (dapat dipercaya). Kita serahkan
urusan pemahaman bid'ah mereka dan taklid buta yang mereka
lakukan antara diri mereka dan Allah, kecuali jika mereka
menyerukan madzhab yang mereka anut."8e

Oleh karena itu, sebagian ulama salaf berkata, "Telah
berbicara kepada kami orang yang tsiqoh (tepercaya) dalam
haditsnya namun tertuduh dalam agamanya."e0

Sufyan At-Tsauri +B berkata, "Ketika mengingat orang-
orang shalih, rahmat akan turun. Barangsiapa tidak menghafal
khabar dari mereka kecuali khabar yang terjadi antara sebagian
mereka dengan sebagian lainnya atas dasar dengki, salah,
fanatis me dan syahwat tan pa mengu m pu I kan kebai kan-kebai kan
mereka, maka dia terhalang dari taufik, terjerumus ke dalam
ghibah dan menyimpang dari jalan kebenaran."el

Murid lbnu Taimiyah lainnya, lbnul Qayyim, juga
mengukuhkan kaidah tersebut. Dia berkata, "Demikian pula
dimaafkan bagi orang tercinta dan pemilik kebaikan yang agung
ketika pemaafan tersebut tidak diberikan kepada selainnya.
Orang seperti itu juga disikapi dengan ramah tidak sebagaimana
yang lainnya. Saya mendengar Syaikhul lslam lbnu Taimiyah-
semoga Allah menyucikan ruhnya-berkata,' Lihatlah Nabi Musa!
Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada beliau.
Beliau melemparkan papan Taurat yang di dalamnya terdapat
kalamullah yang ditulis dengan tangan-Nya, lalu memecahkannya.

Shahfu lbnu Hibban, 1 | 171.
Lihat Fat[ Al-Mughtts, I : 305.
Jdmi' Baydn Al:IIm wa Falhlihi, 2 : 167

89.

90.

91.
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Beliau menarik jenggot seorang Nabi semisalnya; yaitu Naibi

Harun. Beliau menamPar mata malaikat maut hingga pecah. Beliau

memprotes Robb-nya tentang kebijakan-Nya kepada Nabi

Muhammad ketika malam lsra' dan Nabi menyampaikannya

kepada Allah. Allah memaafkan sikapnya tersebut, tetaP

menci ntai nya, memul iakannya dan memberinya hidayah. Semua

itu dikarenakan Nabi Musa telah melakukan sebuah amal yang

agung untuk Allah, yaitu memerangi musuh-musuh-Nya,

menjelaskan perintah-perintah-Nya serta menangani dua kaum

dengan baik, yaitu kaum Qibti dan kaum Bani ls[ail. Jika

diumpamakan, Permasalahan ini ibarat sehelai rambut ditengah

lautan'."92

lbnul Qayyim menguatkan pendapatnya dengan perkataan

penyair:

Jifta sang fteftasih datang dengan satu dosa

Mafta aftan datang ftebaiftan-ftebaiftannya membauta seribu

syafaate3

Kemudian dia berkata, 'Amal'dapat memberikan syafaat bagi

orang yang mengeriakannya di sisi Allah' Oleh karena itu,

barangsiapa yang kebaikannya lebih kuat daripada kejelekannya,

dia telah beruntung dan tidak diadzab, sedangkan keielekan-

kejelekannya dihapus karena kebaikan yang telah

dikerjakannya."e4

Syaikh Muhammad bin AbdulWahhab berkata, 'Jika kalian

mendapatkan kesalahan, maka jelaskan kesalahan tersebut. Akan

tetapi, jangan kalian hilangkan seluruh kebaikan karena satu,

MatArij As-SAlikln, I :328.
Ibid.
Ibid, 1 :329.

92.
93.
94.
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seratus atau dua ratus masalah yang salah tersebut. Sungguh, aku

tidak mengaku bahwa diriku terbebas dari kesalahan."?s

lnilah jalan yang ditempuh oleh ulama ol-jorfrwo at-to'dil.

Jika mereka menlorh seseorang dalam satu disiplin ilmu, mereka
tidak meremehkan keutamaan yang dimiliki orang tersebut jika

memang dia memiliki keutamaan pada aspek lain. lmam Ahmad

bin Hanbal menyanjung Bishir bin Abi Ma'syarAs-Sindi dalamAl-
Moghdzi. Meskipun demikian, dia tidak tinggal diam dengan

kelemahannya dalam bidang hadits. lmam Ahmad berkata
tentangnya, "Dia memiliki kedudukan dalam ilmu dan sejarah.

Para ulama membutuhkan sejarah darinya, tapi mereka
menganggapnya dha'if (lemah) dalam bidang hadits." Abdullah

lbnul Mubarak juga memuji Abbad bin KatsirAts-Tlaqafi tentang
agamanya, tapi memperingatkan manusia agar berhati-hati jika

mengambil hadits darinya.

Para ulama mengkritik orang-orangyang suka menyebarkan

cacat para perawi, tapi menutup mata dari kebaikan-kebaikan

mereka. Sebab, perbuatan ini mengakibatkan beredarnya
berbagai tuduhan terhadap para ulima.e6

Demikianlah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka
adalah orang-orang yang lebih layak untuk berbuat adil dan tidak
mengurangi hak-hak manusia karena Allah melarang hal tersebut.
Allah berfirman, "Don jongonlah kolion mengurongi bagi manusia

borong-borong tokoron dan timbangonnyo." (Al-Arif [7]: 85)

ThrikhNajed,2: 161.

Al-JarbV/a At-Md?L Karya Abu Lubabah Husain, Hal. 63.

95.
96.
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Ketujuh: Perkataan B.ival Tidak Dianggap

Kaidah ini dinyatakan oleh mayoritas ulama salaf dan ulama

ot-jorfr wo at-to'diL Kadang kala teriadi perselisihan di antara

orang-orang yang bersaing (rival) dalam masalah ilmu sehingga

hal ini mendorong mereka untuk saling mencela tanPa

mengindahkan sikap adil. Perselisihan antar rival ini tidak hanya

menimpa para ulama dan ahli hadits, akan tetapi juga menimpa

para dai dan para aktivis dalam dunia dakwah lslam. Tentang hal

ini, lbnu Abbas berkata, 'Ambillah ilmu di mana saja kalian

dapatkan, namun janganlah kalian mengambil perkataan (negatii)

di antara sesama fuqoh6'karena mereka saling cemburu seperti

cemburunya kambing dalam kandang."eT

Malik bin Dinar berkata, "Semua perkataan ulama dan ahli

qira'ah bisa diambil kecuali perkataan negatif di antara sesama

mereka. Sesungguhnya mereka itu lebih mendengki terhadap

sesamanya daripada kambing hutan."es

lmam Adz-Dzahabi berkata, "Perkataan orang-orang yang

sedang berselisih, sebagian merpka kepada sebagian yang lain

adalah tidak dianggaP; terlebih apabila telah nyata bahwa

perkataan tersebut bersu m ber dari perm usu han, fanati k terhadap

madzhab dan perasaan hasad. Tidak ada yang selamat dari

penyakit ini kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Saya tidak

mengetahui satu mz$ayang para pelakunya selamat dari penyakit

ini kecuali para nabi dan shiddigin. Jika saya mau' saya bisa

membuat buku dari kasus-kasus tersebut'"ee

JAmi' Bayan AI-'Ilm waFadhlihi, T: 17.

Ibid, 2: 5.

Mizan Al-I' ddAI, I : 1ll.

97.
98.

99.
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Kaidah ini merupakan kaidah keadilan. Orangyang adiltidak
boleh mengutip perkataan seorang ulamayang berselisih terhadap
ulama lain, atau perkataan seorang dai dari sebuah jamaah

terhadap dai dari jamaah lain. Lebih-lebih, jika terbukti ada unsur
hasad dan permusuhan.

Di antara contoh kasus yangterjadi di antara para rival adalah

kasus yang disebutkan oleh lmam Adz-Dzahabi ketika menulis
biografi M uth in. Dia berkata, " M uthi n adalah seorang yan g mutqi n
(kuat hafalannya). Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah telah
berbicara mengenainya, sebaliknya dia juga berbicara mengenai
lbnu Utsman. Perkataan para rival umumnya tidak dianggap,
apalagi jika sesama mereka ada persaingon."roo

Begitu juga kisah yang disebutkan oleh lmam Adz-Dzahabi
dalam biografi Abu Nu'aim . l(atanya, "Pernyataan lbnu Mandah
tentangAbu Nu'aim sangat mengerikan. Aku tidak menyukai kisah

darinya. Aku juga tidak menerima pernyataan di antara mereka
terhadap lainnya. Akan tetapi menurutku mereka berdua bisa
diterima."lol

Hal ini bisa dikiaskan dengan apa yang terjadi pada zaman
kita di antara jamaah-jamaah lslam dan para aktivis shohwoh,
berupa kedengkian sebagian merekaterhadap sebagian yang lain
dan fanatisme yang berakibat pada perbuatan aniaya dan
melampaui batas. Mereka terlalu berlebihan dalam berselisih.
Mereka memperingatkan para pengikutnya agar tidak membaca
kitab karangan si Fulan, tidak mengerjakan shalat di belakang si

Fulan dan tidak mendengar perkataan si Fulan.

100. Silar Alim An-Nubah',14: 42.
101. Ibid, 17:462.
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Termasuk dalam hal ini adalah perkataan penduduk sebagian

negeri-negeri terhadap pendud u k negeri lain nya.

lbnu Abdil Barr menyebutkan contoh dalam hal ini di bawah

bab: "Tidak boleh menerima celaan sebagian ulama terhadap

sebagian yang lain kecuali dengan bukti". Dia menyebutkan bahwa

diceritakan di hadapan lmam Malik mengenai penduduk lrak.

lmam Malik kemudian berkata, "Sikapilah mereka sebagaimana

kalian menyikapi ahli kitab. Jangan kalian percayai dan iangan pula

kalian dustakan. Katakanlah, 'Kami beriman dengan kitab yang

diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Sesembahan kami

dan sesembahan kalian adalah 521tt'."r02

Contoh lain: suatu ketika diceritakan mengenai penduduk

Hijaz di hadapan Hamad bin Abi Sulaiman. Dia lalu berkata, 'Aku

telah bertanya kepada mereka, namun mereka tidak memiliki

sedikit pun ilmu. DemiAllah, anak-anak kalian lebih mengetahui

daripada mereka."lo3

'' "n' b ll h ;l*u Ji *ono ,o1o Lol;on

JopitUtoo, namun iargonloh Lol;on

nnig"*bl perLataan (negatit') di antara
'ruuu,*oi,fuq*ha' Lornnn *n nl"o rolirg

,n*ihoru seperti cemburungo Lo*b;ng dolo*

LonJorg."

rr;; Abbu.

102. lani Baydn AI:IIn wa Fatlhlihi, 2: 157 .

103. Ibid,2:152.
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KedelapAn: Kesalahan Individu Tidak Mutlali
Meni adi Kesalahan Madzh ab, atau larnaahnya

Terkadang seorang muslim mengikuti suatu madzhab,

metode atau jamaah. Jika orang muslim itu salah, maka hendaknya

kita mengatakan, "Si Fulan salah," dan tidak mengatakan,
"Madzhab si Fulan salah, orang-orang yang menempuh metode

inisalah atau jamaah si Fulan salah." Dia baru boleh mengatakan

demikian jika telah pasti bahwa madzhab atau jamaah tersebut

menyetujui kesalahan orang itu. Jadi, menyalahkan sebuah

kelompok karena kesalahan personalnya bukan termasuk sikap

adil.

Alangkah baik apayang telah diungkapkan oleh Dr. Zaid bin

Abdil Karim Az-7aid. Dia berkata, "Oleh karena itu, tidak benar

mengkritik sebuah jamaah karena kesalahan yang dilakukan oleh

sebagian orang yang berafiliasi dengannya. Hingga meskipun

kesalahan tersebut dilakukan oleh pemimpinnya. Sebab, tidak
semua perkataan dan perbuatan sang pemimpin disandarkan

kepada jamaah tersebut dan menjadi karakternya. Sesungguhnya

orang yang mencela salah satu dari jamaah lslamiyah karena

kesalahan anggotanya ibarat orang yang mencela kebodohan dan

kezhaliman terhadap lslam! Bukankah kita senantiasa mengatakan,

Janganlah kalian melihat individunya, tapi lihatlah lslam dengan

sifatnya sebagai wahyu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sisi

beragamnya individu itu, kalian akan mendapatkan bahwa lslam

sebagai syariat tunggal'.' roa

Ketika terjadi fitnah Kunar di Afghanistan, sebagian dai me-

nuduh sesat akidah mujahidin. Tuduhan ini pun menyebar luas.

Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya jihad di Afghanistan

104. Dhaw dbit Raisiy ah fi Ta4wim AL-J amA' At Al-Islnmiy ah.
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telah selesai. Oleh karena itu, tidak boleh memberikan sumbangan

untuk mujahidin."

Dr. Abdullah bin Dhaifillah Ar-Rahili menielaskan kesalahan

dan penyimpangan manhaj ini dari kebenaran dan keadilan. Beliau

berkata, "Salah satu perspektif manhaiyang benar dalam meng-

hadapi sebuah peristiwa, misalnya peristiwa iihad diAfghanistan,

adalah hendaknya kita tidak menggugurkan permasalahan suatu

bangsa karena kesalahan salah satu atau sebagian individu mereka.

Kita jugatidak boleh mengorbankan iihad suatu bangsa, misalnya,

karena kesalahan yang tidak terduga. Jika tidak demikiart, berarti

kita telah meruntuhkan kebaikan dengan keiahatan." r05

lni merupakan tuntutan dari firman Allah, "Seorang yong

berdoso tidok okan memikul dosa orong loin. " (Al-An'im [6]: 164)

Kesembilan: MenEkritik dan Menielaskan Letak
Kesalahan Sebuah Pendapatl Bukan Pribadinya

Sebagian pengkritik tidak membedakan antara mengkritik

sebuah pendapat dengan mengkritik pemilik pendapat tersebut.

Oleh karena itu, kita mendapati kritikan tersebut dituiukan kepada

pemilik pendapat dan dilontarkan kepadanya ungkapan-ungkapan

pedas dan kata-kata tajam. Misalnya ungkapan: "dia itu sedikit

pemahamannya, jahil, dia itu tolol," atau dengan mengutip

perkataan seorang penyair, "Seandainya semua aniing

menggonggong, tentu akan saya sumbat mulutnya dengan batu."

Ungkapan seperti ini merupakan bentuk Penyerangan terhadap

pribadi seseorang. Kritikan seperti ini bukanlah kritikan yang

obyektif. Sebab, kritikan yang obyektif adalah kritikan yang

105 . Dd wah ilA At-'fafuh Al-Manhait fi Dhau' Manhal AhIu As-Sunrnh wa '\l'Jarni'ah Hal
34.
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ditujukan kepada obyek yang dibicarakan; bukan kepadi
orangnya. Bahkan, sebagian orang yang gemar mengkritik
mengatakan kepada orang yang menyelisihinya, "Semoga Allah

membinasakannya. Semoga Allah menjauhkan kaum muslimin

darinya."

Padahal kita mendapati apabila terjadi kesalahan yang

dilakukan oleh sebagian sahabat, Rasulullah biasanya tidak
menyebut nama mereka. Akan tetapi, beliau.bersabda, "Mengapa

laki-laki itu berbuat begini?" atau 'Ada apa dengan kaum yang

mengatakan begini dan begitu?"

Pengkritik yang ikhlas adalah pengkritik yang tujuannya
menjelaskan kebenaran dan kesalahan, bukan pengkritik yang

tujuannya membuka kejelekan orang dan mencela mereka.

Dalam sebuah hadits mengenai duaorang penghuni kuburan

yang dilewatioleh Rasulullah S, beliau bersabda, "Sesungguhnya

kedua orang penghuni kuburan ini sedong disikso. Keduanyo

disikso bukon kareno melakukan doso besar."r06 Beliau tidak
menyebutkan nama kedua orang penghuni kubur tersebut. Akan

tetapi, beliau hanya memberi isyarat tentang kesalahan yang

mereka lakukan. Tentang hadits ini, lbnu Hajar berkata, "Tidak
diketahui siapa nama kedua orang penghuni kubur tersebut, dan

tidak pula nama salah satunya. Secara lahiriah, hal itu memang

disengaja oleh perawi hadits dengan tujuan menutupi aib mereka
berdua. lni merupakan perbuatan baik. Hendaknya tidak terlalu
detail dalam menyelidiki nama orang yang melakukan kesalahan

sehingga menjadikannya tercela." | 07

106. HR. Bukhari dalam kitab Al-WulhtL' , bab Mtn Al-Kabdir An Ld Yastmtzih Min Baulihi.
Fath Al-Bdr| l:317.

IA7. Fath AL.Bari, l: 370.
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Telah disebutkan kisah perselisihan yang te{adi antara Az-

Zubair dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar. Ketika

ked uanya berhu kum kepada Rasul ullah ffi , orang Anshar tersebut

berkata kepada Rasulullah ffi, "Dio odoloh onokdari pomanmu."tog

Perkataan ini merupakan kesalahan yang menyinggung hak

Rasulullah ffi. Tentang hadits ini, Al-Qasimi berkata, "Semoga

Allah yang melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang baik.

Mereka menyembunyikan nama lawan Az-Tubair ketika berselisih

sebrgai upaya u ntuk menutu pinya agar ked trdu kan nya tidak men jad i

kelam. Demikianlah seharusnya adab dijaga. Dalam masalah irii,

cukuplah bagi kita Al-Qur'an sebagai kitab yang banyak

menyembunyikan nama-nama dalam kisah-kisahnyayangmulia." roe

Dalam kisah tiga orang yang datang ke rumah Nabi ffi untuk

menanyakan bagaimana ibadah Nabi, salah seorang dari mereka

lalu berkata, 'Adapun saya, saya akan selalu Puasa dan tidak

berbuka." Orang kedua berkata, 'Adapun saya, saya akan selalu

mengerjakan shalat malam dan tidak tidur." Sementara orang

ketiga berkata, 'Adapun. saya, saya tidak akan menikahi
perempuan." Ketika Nabi mengetahui hal itu, beliau bersabda,

'Ada opo dengon koum yang mengatokan begini dan begitu?" (HR.

Al-Bukharidan Muslim)

lmam Asy-Syatibi pernah terlibat diskusi dengan salah

seorang pelaku bid'ah di zamannya tentang doa bersama setelah

shalat lima waktu. Walaupun si pelaku bid'ah sangat keras dalam

membantah lmam Asy-Syatibi, namun dia tetap melayaninya

berdiskusi cukup lama. Dia tidak menyebutkan nama syaikh

tersebut hingga akhir dari diskusi.r r0

108. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Syarb, bab Syarb AI-AIA Qabla AI.Asfal, 3: 76.

109. Mafutsin At-Ta'willeblt terkenal dengan Talsir Al-Qasim|5:278.
1 10. Lihat Al-Itishkm, 1:354, berada di akhir buku.
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Para ulama salaf melaran€ mengumpat seseorang kecuaii

jika ada maslahat yang pasti dengan menyebutkan nbmanya.

Sebab, pada dasarnya kita diperintahkan untuk menutup
keburukan kaum muslimin.

Dr. Bakr Abu Zaid menyebutkan masalah ini, kemudian

berkata, "Pada asalnya adalah menutupi kejelekan dan berusaha

untuk mencegah faktor-faktor yang bisa menimbulkan
perpecahan, keterasingan dan tidak tercapainya kesepakatan.

Bantahan itu dituiukan pada perkataan yang menyelisihi kebenaran

dan tercela; bukan pada orang yang mengatakannya."rll

Dia juga menjelaskan kapan diperbolehkan untuk menyebut

secara langsung nama-nama orang yang bersalah; yaitu jika

perkataannya adalah perkataan yang sangat vulgar, seperti bid'ah

Khawarij. Demikian juga, jika orang yang bersalah atau pelaku

bid'ah mengajak orang lain untuk mengikuti kesalahan dan

kebid'ahannya serta menghiasinya di hati orang-orang awam.rr2

Menyembunyikan nama orang yang berbuat kesalahan, tidak
membuka dan mengeksposnya memiliki maslahat tersendiri.
Maslahat tersebut adalah membuka peluang untuk insyaf dan

bertaubat dari perkataannya. Berbeda halnya ketika namanya

diekspos dalam media, perkumpulan-perkumpulan, majalah-

majalah dan buku-buku yang ada. Setan akan ikut campur dalam

hal ini. Pada saat itu, dia sulit untuk bertaubat dan merasa mulia

dengan dosa-dosanya.

I I 1 . Ar - Radd' AIa Al-Mukhalif Min U s haL\L- Islnm. Hal. 60
112. Ibid, Hal. 61.
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Kesepwlwb: Tidak Memvonis Seseorang Dengan

Sesuatu yang Tidak Petnah Dinyatakanrnya

Anda mendapati sebagian kaum muslimin menisbatkan

kepada seseorang atau suatu kelompok; perkataan atau pendapat

yang tidak pernah dikatakannya secara langsung, tapi merupakan

konsekuensi dari sebuah pemahaman. Artinya, ketika seseorang

mengatakan demikian, maka konsekuensi perkataannya adalah

demikian.

Orang yang adil dan obiektif tidak akan memvonis seorang

pun dengan sesuatu yang tidak pernah dianutnya' Dalam masalah

ini ada tiga keadaan:

Pertam o, seseorang menyebutkan konsekuensi dari sebuah

pendapat, lalu dia menganutnya dan mengatakannya secara terus

terang. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini mengikuti

konsekuensi pendapat tadi karena dia menyatakannya secara

terus terang.

Keduo, seseorang menyebutkan konsekuensi dari sebuah

pendapat lalu dia menyatakan tidak menganutnya Tidak diragukan

tlJanganlah menuntut il*u lrarnna tigo hal J"n

jangan pula meninggolLon ilmu l<arena tiga

tr al. longon menuntut ilmu untuL LnrJnbot,

me'rnLanggaLoo J;t; lo, kornno iya'. Jangan

m,nnlii n g g alLa n i I m u L ornn o * ol u * nn u nt u t n y a,

tid"k *"auLoinga lor rnlo Jnrgo,

LnLoJolror."

Urnar titr Kl.ttltth"t
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lagi bahwa orang ini tidak mengikuti konsekuensi pendapat tadi

meskipun ada hubungan kesesuaian yang sangat jelas.

Ketigo, seseorang menyebutkan konsekuensi dari sebuah

pendapat dengan tidak mengomentarinya. Dia tidak
memerintahkan dan tidak melarang. Dia juga tidak berafiliasi

padanya.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah ,+w berkata, "Yang benar
adalah, pendapat seseorang tidak menjadi pendapat baginya jika

dia tidak menganutnya. Jika dia mengingkari dan menjauhinya,

maka memvonis orang tersebut sebagai penganut pendapat tadi
merupakan kedustaan atas namanya.' t t3

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di airls berkata, "Kesimpulan yang

ditunjukkan dalil adalah konsekuensi dari sebuah pendapat yang

tidak dinyatakan secara terus terang oleh penyampainya, tidak
diisyaratkan olehnya dan tidak dianutnya berarti bukan
pendapatnya. Sebab, orang yang menyampaikannya tidak
ma'shum. llmu manusia itu meski setinggi apa pun tetap terbatas.

Maka, bukti manakah yang bisa kita pergunakan jika kita memvonis

seseorang dengan perkara yang tidak dianutnya dan menuduhnya

dengan sesuatu yang tidak pernah dikatakannya."rra

Jadi, tidak termasuk sikap adil jika kita memvonis seseorang,

sebuah jamaah atau sekelompok orang dengan sesuatu yang tidak
mereka anut. Demikian juga menuduhnya dengan sesuatu yang

tidak pernah mereka katakan. Lalu, bagaimana seandainya orang

atau jamaah tersebut menyatakan secara terus terang bahwa

mereka tidak menganut pendapat yang divoniskan kepada
mereka.

ll3. MajmA' Al-Fattwd, 20: 717.
I | 4. Taudhih AI-Kaf iy ah Asy - Sy af iy ah, hal.. 1 5 5 -l 5 6.
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Kesebela.s.' Menahan Diri dari Perdebatan yang

Mendotong Pada Permusuhan

Allah telah mengingatkan masalah perdebatan dalam kitab-

Nya dan melalui lisan Rasul-N Ya lw'!..Allah berfirman, "Don mereko

membontoh dengon (aloson) yong botil untuk melenyopkon

kebenoran dengon yong batil itu. " (Ghifi r [a0]: 5)

"Mereko membantahmu tentong kebenoran sesudah nyota

(bohwa mereko posti menong)." (Al-An6l [8]: 6)

"sesungguh nyo seton itu membisikkan kepodo kowon'-

kowonnyo ogor mereko membontah komu." (Al-An'Am [6]: l2l)

Rasulullah ffi menjelaskan bahwa perdebatan akan

mengantarkan pada kesesatan. Beliau bersabda, "TidoHah suatu

kaum itu tersesot seteloh mendopot petuniuk kecuoli koreno

mereka gemor berdebot." Kemudian beliau membaca firman

Allah, "Mereka tidak memberikon perumpomoan itu kepodomu

meloinkan dengon maksud membontoh soio, sebenarnyo mereko

adoloh koum yang suko bertengkar-"t rs Rasulullah ffi menjaniikan

sebuah rumah di dalam surga bagi siapa saia yang meninggalkan

perdebatan walaupun dia dalam pihak yang benar'rr6 Beliau juga

mengingatkan agar mewaspadai perdebatan yang dapat

menimbulkan Permusuhan. Beliau bersabda, "Monusio yang

pating dibenci Atlah odolah penentong yong poling keros' "r 17

Para ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya iuga

memperingatkan manusia dari penyakit ini. lbnu Abbas @

berkata,,Janganlah mendebat saudaramu karena perdebatan

115. HR. Tirmidzi, dari Abu umamah, Imam Ahmad dengan sanad shahih. LihatJdmi' Al-

tJshAl, 2:749. Adapun ayat di atas adalah Az-Zukhruf' 58'

116. HR. Abu Dawrrd dari Abu Umamah. Sanad hadits ini hasan' Lihat'Ihn/ AI'UshAl,2:750'

11?. HR.BukharidalamKirabAl-Ahknm,babAl.Ataddftl-lSroshm.LihatJtuni'Al'Ushfrl,z:
751.
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tidak dapat dipahami hikmahnya dan tidak aman dari rasa
dendam."

lmam Malik bin Anas berkata, "Perdebatan itu akan
menjadikan hati keras dan mewariskan dendam."

Umar bin Khathth ab W berkata, 'Janganlah menuntut ilmu
karena tiga hal dan jangan pula meninggalkan ilmu karena tiga
hal. Jangan menuntut ilmu untuk berdebat, membanggakan diri
dan karena riyo'. Jangan meninggalkan ilmu karena malu
menuntutnya, tidak menyukainya dan rela dengan kebodohan."

Perdebatan yang dilarang adalah perdebatan yang
mengantarkan pada perselisihan dan permusuhan serta tidak
ditujukan untuk mencari kebenaran. Demikian pula perdebatan
yang dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan dan menyangkatnya,
atau untuk membela diri, atau maksud jelek lainnya.

Adapun jika diskusi dan perdebatan tersebut dalam rangka
mencari dan mengetahui kebenaran, maka diperbolehkan. Oleh
karena itu, Allah memberi batasan perdebatan, yaitu dilakukan
dengan cara yang baik. Allah berfirriran, "Don bontahlah mereka
dengon caro yang baik." (An-Nahl I l6]: I 25)

"Don jangonloh kamu berdebot dengon Ahti Ktob, mjeloinkon
dengan coro yong poling baik " (Al-Ankab0t [29]: a6)

S"yyid Quthb menjelaskan batasan dalam ayat di atas. Dia
berkata, "Pada dasarnya jiwa manusia itu cenderung memiliki ego
dan tidak mudah menurut. la tidak mau meninggalkan pendapat
yang dibelanya kecualijika dihadapi dengan lemah lembut sehingga
tidak merasa terkalahkan. Alangkah cepatnya nilai dari sebuah
pemikiran itu mempengaruhi jiwa manusia. Nilai dari sebuah
pemikiran itu sendiri sangat berharga bagi manusia. oleh karena
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itu, meninggalkan suatu pemikiran sering dianggap dapat

menurunkan kehebatan, kehormatan dan eksistensi diri'
Perdebatan dengan cara yang baik bisa menundukkan ego yang

sensitif tersebut. Dengan demikian, orang yang didebat merasa

bahwa kepribadiannya diiaga dan harga dirinya tetaP dihormati'

Seorang dai hanya bertuiuan menyingkap hakikat kebenaran itu

sendiri."l l8

Semoga Allah merahmati lmam Syaf i yang berkata, 'Aku

tidak pernah mendebat seseorang kemudian saya senang iika dia

salah."lle

Dia juga berkata, 'Aku tidak pernah mendebat seseorang

kecuali selalu berdoa,'Ya Allah, basahilah hati dan lisannya dengan,

kebenaran.'Jika kebenaran berada padaku, maka dia mengikutiku

dan jika kebenaran berada padanya, maka aku pun akan

mengikutinfa."tzo

Dia berkata pula, 'Aku tidak pernah mendebat seseorang

kecuali dalam rangka menasihati." r2l

Demikianlah teladan salafus'Shalih dalam berdiskusi. Mereka

hanya ingin mencapai al-hoq dan mengetahui kebenaran dari

masalah yang didiskusikan. Jika diskusi telah keluar dari ketentuan

ini, berarti diskusi tersebut hanya akan mengakibatkan

pertengkaran, Permusuhan, menanamkan rasa dendam dalam

hati, kemudian menceraiberaikan barisan kaum muslimin. lnilah

kesesatan yang dilarang oleh Rasulullah ffi dalam haditsnya'

118. Ft ZhilAl Al-Qw'an, 4: 7707.

119. AdabAsy-sTafiwaMdQablahu,KaryaAr-Razi.ThhqiqMuhammadZahidAl-Kautsari,
hal. 91- 93.

120. Ibid.
121. Ibid.
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Kedwa Belas: Menghukumi Lahiriah dan Tidak
Menyelidiki lJrusan Niat dan Batinnya

Dasar kaidah ini adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudritentang
kisah seorang laki-lakiyang menggugat pembagian Rasulullah ffi.
Laki-laki tersebut berkata, "Bertakwalah kepada Atlah!" Nabi ffi
lalu bersabda, "Celokoloh engkau! Adokoh penghuni bumi seloinku
yong lebih berhak untuk bertokwo kepado Alloh?" Kemudian laki-
lakitersebut berpaling. Maka Khalid bin Walid berkata, "Wahai
Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya?" Nabi bersabda,
"Jongon! Bisa jodi dio masih sholat." Khalid berkata, "Berapa
banyak orang yang shalat, tapi dia mengatakan sesuatu yang tidak
sesuai dengan hatinya." Rasulullah ffi pun bersabda,
"Sesungguhnyo aku tidok diperintahkon untuk menyetidiki hati
monusia dan tidok pula untuk membeloh perut-perut ."r"1ro."r22

Hal ini dikuatkan oleh hadits Usamah bin Zaid ketika
membunuh seorang laki-laki setelah dia mengucapkan 16 il6ha
illalldh. Ketika Rasulullah ffi mengetahui kejadian tersebut, beliau
mengingkarinya. Usamah berkata, "Sesungguh nya diamengatakan
hal itu untuk berlindung diri." Rasrilullah ffi bersabda, 'Apakoh

komu telah membeloh hotinyoT"tzt

Apa yang ada di dalam hati tidak ada yang bisa
mengetahuinya kecuali Allah. Dialah yang mengetahui
ketidakjujuran seseorang dan apa yang disembunyikan di dalam
dadanya. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi apa yang
nampak pada perbuatan dan perkataan manusia.

122. HR. Bukhari dalam kitab Al.MaghnTi, F,,tb Al-Bari, g: 62. Musim dalam kitab Zakat
1064 bab Dzikru Al-Kuwdrij wa Shifatuhum.

123. HR. Bukhari dalam kitab Al-naghazi, Muslim dalam kitab At-Innn. Lihat Jami' Al-
UshAI,8: 356.
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Di antara hadits yang menuniukkan haltersebut adalah hadits

yang diriwayatkan oleh lmam Al-Bukhari dari Umar bin Khaththab

bahwa dia berkata, "sesungguhnya manusia dihukumi dengan

wahyu pada zaman Rasulullah, sedangkan pada saat ini wahyu

telah terputus. Maka barangsiapa menampakkan kebaikan kepada

kami, kami mempercayainya dan kami akan mendekatinya'

Sebaliknya siapa sajayang menamPakkan keielekan kepada kami,

kami tidak mempercayainya, tidak akan mendekatinya dan tidak

akan membenarkannya walaupun dia berkata bahwa batinnya

baik." 124

Sungguh Rasulullah ffi mengetahui nama-nama orang

munafik dan beliau memPercayai Hudzaifah lbnul Yaman agar

menyimpan daftar nama-nama tersebut. Meskipun demikian,

Nabi tetap menyikapi mereka sesuai dengan kondisi lahiriah

mereka, yaitu lslam.

Hari ini muncul kejadian-keiadian aneh, yaitu ada sebagian

orangyang menisbatkan diri pada ilmu syar'i dan dakwah kepada

Allah menuduh sebagian Penuntut ilmu dan para dai memiliki

niat dan maksud yang tidak luius. Mereka memfitnah para

penuntut ilmu dan dai tersebut sebagai orang yang riya' dan

sombong.

Syaikh Abdullah bin Qu'ud menukil sebagian perkataan

mereka, "Fulan salafi luarnya saja, tapi dalamnya ahli bid'ah."r25

Lihatlah, wahai pembaca yang dirahmati Allah, bagaimana

kondisi mereka ketika tidak berpegang dengan kaidah ini! Tidak

diragukan lagi bahwa tindakan mereka itu tidak sesuai dengan

manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghukumi manusia

124. HR. Bukhari kitab As y-syahnlnt, bab Asy-syahldah Al.'udal, hadits No. 2641,7: 700.

125. Maialah AL-Mujtam' 1048, edisi 1311111413.
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berdasarkan kondisi lahiriahnya serta menyerahkan urusan niat
dan batin kepada Allah.

Di antara contoh dalam hal ini adalah sikap Syaikhul lslam
lbnu Taimiyah 'r$B terhadap Ar-Razi. lbnu Taimiyah banyak
membantahnya. lbnu Taimiyah berkata, "lni bukanlah suatu
kesengajaan darinya untuk membela kebatilan. Tetapi, dia berkata
sebatas yang sesuai dengan dalil-dalil akal ketika menilai dan
membahasnya. Jika dia mendapatkan dalam logika berdasarkan
penilaiannya sesuatu yang tercela menurut pernyataan ahli filsafat,

dia pun mencela hal tersebut. Sesungguhnya orang yang biasa
membahas segala sesuatu secara mutlak berdasarkan apa yang

nampak, dia akan mencela perkataan yang nampak dari mereka
bahwa perkataan mereka itu adalah cacat. Demikian pula dia
perlakukan orang lain.

Ada orang-orang yang selalu disangka buruk. Hal itu karena
diaselalu berpegang pada perkataan-perkataan yang batil. Padahal

tidak demikian. Bisa jadi dia berbicara sesuai dengan kadar
keilmuannya, pandangan dan pembahasannya berdasar apa yang

nampak baginya."r25

Walaupun Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menentang Ar-Razi
dalam banyak permasalahan, namun dia tidak menuduhnya
memiliki niat dan maksud buruk. lbnu Taimiyah menegaskan

bahwa Ar-Razi tidak bermaksud melakukan penyimpangan dan
bid'ah, tapi begitulah kadar ilmu dan pandangannya.

Ada perkara yang baik untuk diperhatikan, yaitu perbedaan
antara perlakuan di dunia dan perlakuan di akhirat. Ketika ada
seseorang yang menampakkan keislaman dalam perkataan dan
perbuatannya namun dia menyembunyikan kekafirannya, atau

176. Majma' Al-Fathwa 51561-563
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dia menampakkan sunnah tapi menyembunyikan bid'ah, maka

hukum di dunia dia adalah muslim dan bukan pelaku bid'ah.

Sementara itu, status hukumnya di akhirat itu tidak sama.

Hal ini sebagaimanayangterdapat dalam hadits Rasulullah

ffi:

Borongsiopa yong sholotseperti kami, menghadap kiblot komi,

memokon dagingsembelihan kami, moko haknyo somo seperti

kami don kewajibannyo iugo somo seperti kami.tz7

Syaikh lslam lbnu Taimiyah eiic berkata, "Oleh karena

pemberlakuan hukum-hukum dunia atas keimanan seseorang

tidak menuntut keimanan batin yang merupakan penyebab

kebahagiaan bagi pemiliknya di akhirat. Orang-orang munafik pun

mengatakan ,'Komi berimon kepado Allah dan hori al<hirot, podahal

mereko itu sesungguhnyo bukan orang-orong yang berimon.'t28

Secara lahiriah mereka berpuasa dan mengerjakan shalat bersama

orang-orang lslam. Kaum muslimin saling menikahkan dan

mewariskan dengan mereka. Nabi ffi tidak pernah menghukumi

kafir seperti orang-orang yang menampakkan kekafiran; tidak

dalam hal pernikahan maupun warisan."r2e

lmam Asy-Syaukani menukil iima' dari para ulama tentang

pemberlakuan hukum-hukum duniawi berdasarkan kondisi

lahiriah seseorang. r30

*@*
127. HR. An-Nasa'i, bab Shfah Al-Mrtslim.Liharldtn/ Al'UshA| l:235'
128. Al-Baqarah:8.
179. AL]tnA\ HaL 198.

130. N ail 1\l-AuthAr, 8: 705.
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Pdrl E^pot

Sikap Ahlus Sunnah
wal Jamaah Terhadap
Ahli Bid'ah

{t, d',
d -# ffS dimaksud dengan ahli bid'ah di

L $ ,ffsiniadalah merekayang mengerjakan

-H;ffbia'ah ghairu mukaffiroh yang tidak

gfnlpdarkan pelakunya dari agama lslam

Y$gan bid'ah mereka. Mereka adalah orang-

orang yang dianggap sebagai umat lslam.

Mereka bertebaran di negeri-negeri lslam,

hidup bersama Ahlus Sunnah dan saling

bertetangga. Jika kondisinya demikian, maka

bagaimana ketentuan Ahlus Sunnah walJamaah

dalam bergaul bersama mereka?

Sebelum kita membahas hal itu, alangkah

baiknya jika kita menyimak terlebih dahulu

perkataan yang baik dari Syaikhul lslam lbnu

Taimiyah +B ketika membuat kaidah dalam

bergaul dengan manusia. Dia berkata, "Salah
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satu kebahagiaan dalam bergaul dengan sesama manusia adalah

bergaul dengan mereka karena Allah. Dengan demikian, engkau

mengharap ridhaAllah dalam bergaul bersama mereka dan bukan

mengharap keridhaan mereka dalam bergaul dengan Allah, tikut
kepada Allah dalam bergaul dengan mereka dan bukan takut

kepada mereka dalam bergaul dengan Allah, berbuat baik kepada

mereka karena mengharap pahala dari Allah dan bukan

mengharap kecukupan dari mereka serta tidak menzhalimi

mereka karenatakut kepadaAllah dan bukan karenatakut kepada

mereka. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah

atsar,'Carilah ridha Allah dalam bergaul dengan manusia dan

jangan mencari keridhaan manusia dalam bergaul dengan Allah.

Takutlah kepadaAllah dalam bergaul bersama manusia dan jangan

takut kepada manusia dalam bergaul dengan Allah'."t

Jadi pergaulan dengan manusia itu dibangun di atas pergaulan

kepadaAllah. Barangsiapa bergaul dengan Allah, mer.$a diawasi

oleh-Nya dan takut kepada-Nya, maka dia pantas meniadi orang

yang adil. Perlakuan Ahlus Sunnah walJamaah terhadap ahli bid'ah

ghoiru mukoffi rah berbeda-beda sesi.rai dengan perbedaan bid'ah

dan kondisi pelakunya.

Tentang haltersebut, Muhammad bin Abdul HadiAl-Mishri

berkata, "Sikap Ahlus Sunnah walJamaah terhadap orang yang

menyembunyikan bid'ahnya berbeda dengan sikap terhadap

orang yang menampakkannya dan menyeru kepada bid'ahnya.

Orang yang menampakkan bid'ah dan mengaiak manusia pada

bid'ah bahayanya dapat menular kepada orang lain. Oleh karena

itu, dia harus dihentikan, diingkari dan diberi pelaiaran yang dapat

mencegahnya dari perbuatan bid'ahnya; sePerti memutus

1. Dinukil dari,Manhaj Ahlu AlSutwh wa Al-Janl'ah fi An'Na4d wa lxl'Hukm AIA AL'

Al<hafin, Hal 67 .
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hubungan dengannya atau hukuman lainnya. Adapun terhadap

orang yang menyembunyikan bid'ahnya, maka harus diingkari

secara diam-diam dan ditutupinya."z

lnilah yang diisyaratkan oleh Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

dalam perkataannya, 'Adapun orang yang menyembunyikan

kemaksiatannya atau menyembunyikan amalan bid'ah ghoiru

mukaffir oh, maka orang sePerti i ni tidak boleh d iisolir. Pengisoliran

hanya diberlakukan kepada orang yang mendakwahkan bid'ahnya.,

Sebab, mengisolir termasuk bentuk hukuman."3

lmam Asy-Syatibi iuga menegaskan hal ini ketika berbicara

tentang pelaku bid'ah. Dia berkata, "Sesungguhnya mencela,

menghukum, mengusir, menjauhi atau mengingkari mereka itu ,
disesuaikan dengan kondisi kebid'ahan yang ada pada mereka.

Apakah bid'ah tersebut tergolong besar kerusakannya terhadap

agama atau tidak? Apakah pelakunya orang yang terkenal berbuat

bid'ah atau bukan? Apakah dia mengaiak manusia pada bid'ah

atau tidak? Apakah dia termasuk orang yang selalu dikenang oleh

pengikutnya atau bukan? Jauh dari manusia atau tidak? Apakah

dia mengerjakan kebid'ahan tey'sebut karena kebodohan atau

bukan?"4

Jika menelaah buku-buku kontemporer yang memaparkan

kiat-kiat beramal dengan pelaku bid'ah, maka engkau akan

mendapatkan bahwa mayoritas buku lebih fokus untuk bersikap

keras kepad aparapelaku bid'ah, mengisolirnya, tidak boleh shalat

di belakang mereka, tidak boleh menienguk mereka yang sakit

dan tidak boleh menikah dengan mereka tanPa ada perincian

Ma'alim Inthiln4 Al-IQbra, hal. 154.

Majnfi' Al-Fatdwa, 14 : 17 7.

Al-I'tish3m, l:175.

7

3

4
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dan pembedaan antara tingkatan-tingkatan bid'ah yang ada.

Demikian juga, tanpa memerhatikan keadaan pelaku bid'ah

berupafaktor kebodohan, terkenal berbuat bid'ah atau mengajak

orang pada bid'ah. Berpegang pada satu keadaan u ntu k menyi kapi

semua pelaku bid'ah bukanlah sikap yang adil dan bukan pula

bagian dari manhajAhlus Sunnah walJamaah dalam memperlaku-
kan pelaku bid'ah. Oleh karena itu, harus ada perincian dan

pembedaan, kemudian memberikan hak pada orangyang berhak

menerimanya. Allah berfirman,

..a t . t -tL. t -. nt;ji -r" ih;i-1$7 *i t" /i'ot*" "hLr4 i3

e,fx.

Dan jangonloh sekoli-koli kebencionmu terhodop sesuotu koum,

mendorong komu untuk berloku tidak odil. Berloku odilloh

koreno odil itu lebih dekat kepodo tokwa. (Al-Mn'idah [5]: 8)

Berdasarkan semua itu, memungkinkan bagi kita untuk
memaparkan manhaj Ahlus Su.nnah wal Jamaah dalam
memperlakukan ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak mengeluarkan

mereka dari agama lslam. Manhaj ini berdiri di atas dua sisi.

furtama: mereka adalah kaum muslimin yang belum keluar

dari agama lslam. Dengan demikian, seorang muslim wajib
memberikan hak-hak merekayang disyariatkan lslam bagi sesama

muslim.

Keduo: mereka adalah pelaku bid'ah yang telah tersesat
dalam memahamiakidah lslam. Dengan demikian, seoftrng muslim

harus mencegah dan menghukum mereka.
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Berikut ini rincian pembahasan masalah ini.

Pertama: Beberapa Hak dan Aspek Dalam
Menyikapi Pelaku Bid'ah

lslam telah mensyariatkan hak-hak bagi kaum muslimin yang

diberikan kepada setiaP muslim. Walaupun dia fasik atau Pelaku

bid'ah ghoiru mukoffiroh. Di antara hak-hak tersebut yang paling

penting adalah.

a. Menyampaikan dan Memahamkan Huiah Kepada
Mereka Dengan Baik dan Biiak

Jika memungkinkan untuk membimbing mereka dengan /

lemah lembut dan kasih sayanS, maka tidak boleh menggunakan

carayangkeras dan kasar. Allah berfirman,

Moko berbicoroloh komu berduo kepodonyo (Firaun) dengon

koto-koto yonglemoh lembut, mudoh-mudohan dia ingot atou

tokut. Cfhaha [20]: aa)

Ahlus Sunnah walJamaah mendakwahi para pelaku bid'ah

dan membimbing mereka pada manhai yang benar dan lurus.

lmam Ahmad membimbing Musa bin Hazam yang menganut

paham Murji'ah. Berkat dakwah tersebut, dia mendapat hidayah

hingga kembali mengikuti manhaiAhlus Sunnah wdJamaah dan

membelanya hingga akhir hayatnya.s

Ali bin Abi Thalib Ne iuga pernah mengutus Abdullah bin

Abbas kepada kaum Khawarij untuk mendakwahi dan

5. Lihat, ThM{b At-TafuL2tu, 10: 341'
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menegakkan hujah kepada mereka. lbnu Abbas @ berkata, 'Aku

mendatangi suatu kaum yang felum pernah aku lihat ada kaum

yang lebih rajin daripada mereka. Tangan-tangan mereka keras

seperti lutut unta. Tergambar jelas dariwajah mereka bekas-bekas

sujud. Aku datang kepada mereka dan mereka berkata, 'Selamat

datang wahai lbnu Abbas! Kalian jangan berbicara dengannya!'."

Sebagian mereka berkata, "Sungguh, kami akan berbicara

dengannya.

lbnu Abbas berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang

membuat kalian mendendam kepada Ali bin Abi Thalib, putra

dari paman Rasulullah, sepupunya, orang yang pertama kali

beriman kepadanya dan sahabat Rasulullah yang selalu
menemaninya?"

Mereka menjawab, "Kami menuntut tiga hal."

lbnu Abbas, 'Apa itu?"

Mereka menjawab, 'Ali bin Abi Thalib telah berhukum
kepada manusia dalam agama Al lah,. Sedangkan Allah berfi rman,
'...menetopkon hukum itu honyoloh hokAllah'. (Al-An'nm [6]: 57)"

lbnu Abbas berkata, "lni yang pertama, apa berikutnya?"

Mereka menjawab, 'Ali bin AbiThalib berperang, tapitidak
mau menawan. Jika mereka adalah kaum muslimin, maka hukum

memeranginya haram. Namun jika mereka adalah orang-orang
kafir, maka memerangi dan menawan mereka diperbolehkan."

lbnu Abbas berkata, 'Apa berikutnya?"

Mereka menjawab, "Dia menghapus namanyadari Amirul
Mukminin. Jika dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul
Kafirin!"
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lbnu Abbas berkata, "Bagaimana menurut kalian, seandainya

saya datangkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah yang

membantah perkataan kalian ini' Apakah kalian akan kembali?"

Mereka berkata, 'Apa alasannya kami tidak mau kembali?"

lbnu Abbas berkata, 'Adapun Ali berhukum kepada manusia,

ini merupakan perintah Allah. Sesungguhnya Allah berfirman

dalam Kitab-Nya:

, ti.: .,'rt11 t 1. -', ,:'. lt:.'. ' " t' "'

0-<+ ,ilt o; 'f; "git '-r;a:l i+-al Y i"r't; ,r-"rlt toQ

Hoi orong-orong yang berimon, ionganloh komu membunuh

binatong buruon, ketiko komu sedang ihrom. Borongsiapa di

ontora kamu membunuhnya dengan sengaia, moko dendanyo

ialah menggonti dengon binatong ternak seimbang dengon

buruon yang dibunuhnya, menurut putuson duo orong yang

odit di antora komu. (Al-MA'idah [5]: 95)

t' Dan jangonlah tnL"l I -L"l; l"nbnnri on*,
tnhodup Eesuatu lrou*, *nrdororg lro*u

untuL barlaLu $J"L 
"J;1. 

Bnl"l"" 
"J;ll"h

La*no uJ;l ;tu lnLth JnL"t LnpoJo taLwa."

(Al-Ma'iJ'h t5l, 8)
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Allah juga berfirman tentang urusan seorang istri dan
suaminya,

G Lkj +f^i G t:<; \;,;tu tq;'ott+ {,o+ Ay

Don jika komu khawotirkan ada persengketoon ontara
keduonya, Maka kirimloh seorong hokim dori keluorgo loki-
loki don seorang hakim dari keluarga perempuon. (An-
NisA'[4]:35)

Allah menyerahkan masalah tersebut untuk berhukum
kepada manusia. DemiAllah, saya ingin mengajukan pertanyaan
kepada kalian! Tahukah kalian bahwa memutuskan hukum dalam

urusan darah dan harta kaum muslimin lebih besar daripada
memutuskan hukum seekor kelinciyang harganyahanya empat
dirham, dan juga tentang menikahi seorang wanita?"

Mereka berkata, "Urusan ini-yaitu urusan darah kaum
muslimin-jauh lebih besar!"

lbnu Abbas berkata, 'Apakah saya telah menyelesaikan
urusan ini."

Mereka berkata, "Ya."

lbnu Abbas berkata, 'Adapun pernyataan kalian bahwa Ali
berperang tapi tidak mau menawan. Apakah kalian hendak
menawan ibu kalian Aisyah? Jika kalian menyatakan kita tawan
dia, kemudian kita boleh memperlakukannya sebagaimana
memperlakukan wanita lainnya, maka dengan demikian kalian
telah kafir!Jika kalian menyatakan bahwa beliau bukan ibu kita,
maka kalian juga telah kafir. Kalian berada pada dua kesesatan.
Apakah saya telah menyelesaikan perkara ini?"

r$tit
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Mereka berkata, "Benar!"

'Adapun pernyataan kalian bahwa Ali telah menghapus

namanya dari kepemimpinan kaum mukminin, maka aku datang

kepada kalian dengan orang yang kalian ridhai. Sesungguhnya

ketika Nabi mengadakan perianiian dengan Abu Sufyan dan Suhail

bin Amru dalam perjaniian Hudaibiyah, beliau bersabda, 'Tulisloh,

wahai Ali! lni odolah perioniion damoi dari Muhommod utusan

Alloh.'Abu Sufyan dan Suhail berkata, 'Kami tidak mengetahui 
.

kalau engkau ini utusan Allah. Jika kami mengetahui bahwa engkau

ini adalah utusan Allah, niscaya kami tidak memeringimu!'
Rasulullah bersabda, 'Yo Allah Engkou tohu bohwo soyo odoloh

utuson-Mu. Wahoi Ali, hopus don tulislah: lni adoloh perianiion

damoi ontoro Muhammad bin Abdillah dengan Abu Sufyan dan

Suhoit bin Amru.' Padahal, Rasulullah ffi lebih utama daripada

Ali. Apakah sudah cukup?"

Mereka berkata, "Ya, cukup."6

Setelah mengadakan dialog yang meyakinkan tersebut;

ketika lbnu Abbas menggunakan, dalil-dalil yang valid dari Al-

Qur'an, As-Sunnah dan ungkapan yang iauh dari kesan keras dan

kasar dengan disertai keinginan untuk menunjuki mereka, maka

hasil dari dialog tersebut adalah kembalinya orang Khawarij

kepada manhajAhlus Sunnah walJamaah sebanyak 2000 orang.

Ada yang mengatakan 4000 orang. Pendapat lainnya lagi

mengatakan 20.000 orang.

6. HR. Imam Ahmad dalam Mrunad-nya' Ahmad Syakir berkata, "Sanad hadits ini shahih'"

(Z: 656-657) Diriwayatkan pula oleh Ai-Haitsami dalam kitab Az'Zawd'id 6: 740. Dia
berkata, ,,Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan sebagian dari Ahmad. Perawinya

shahlh." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalamJdtni'Bafin Al:lhni
wa Fadhhhi, T: 104.
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Di antara yang menunjukkan perlakuan ini adalah apa yang

dinyatakan oleh para ulama berkenaan dengan pemberontakan

yang dilakukan sebagian kelompok kaum muslimin karena
menakwil ayat-ayat yang muhtomol (multi tafsir), kudeta terhadap

pemimpin dan tidak mau taat kepada pemimpin yang adil. Jika
demikian keadaannya, seorang pemimpin harus mengirim utusan

kepada mereka untuk menanyakan, 'Apa yang membuat kalian

mendendam?" Jika mereka menyebutkan kezhaliman pemimpin

terhadap mereka, hendaknya kezhali man'tersebut d i hi langkan.

Tapi jika mereka tidak menyebutkan kezhaliman dengan jelas,

mereka diajak untu k kembali menaati pemimpin. 
J 

i ka mereka tidak
mau menaati pemimpin, ajaklah mereka berdiskusi. Jika mereka
tidak mau diajak diskusi atau mau berdiskusi sementara hujah

telah sampai kepada mereka, namun mereka tetap
membangkang, maka pemimpin boleh memerangi mereka hingga

kembali menaatinya.T

Semoga dengan mengajak mereka untuk berdiskusi sebelum

memeranginya adalah bentuk dari mengedepankan cara yang

lebih selamat untuk mengembalikan mereka pada manhajyang
benar dan lurus, juga mencegah terjadinya pertumpahan darah

di antara kaum muslimin.

Contoh kasus lain tentang anjuran untuk mengajak para

pelaku bid'ah pada perbuatan makruf dan menjelaskan kebenaran

kepada mereka adalah apayang dikisahkan dariYazid bin Shuhaib

Al-Faqir yang memiliki pemikiran-pemikiran Khawarij. Dia
mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan hadits tentang
johonomiyyun, yaitu penghuni nerakayang keluar kemudian masuk

surga.

7. Syarh As-Sunnahkarya Imam Al-Baghawi, 1A: 235.
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Yazid berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, aPa yang kalian

perbincangkan? Bukankah Allah berfirman,'Sesungguhnyo

barongsiopo yong Engkou mosukkan ke dolom neroko, moko

sungguh tetah Engkou hinakon dio-'g'setiop kali mereka hendok

ke luor doripadonya, mereko dikembalikon (logi) ke dolomnya"e

Lalu, apa yang sedang kalian perbincangkan?"

Jabir berkata, 'Apakah kamu membaca Al-Qur'an?"

Yazid berkata, "Ya."

Jabir bertanYa,'Apakah kamu pernah mendenga

kedudukan Nabi Muhammad ffi? Yakni kedudukan yang di

dalamnya Allah mengutus Muhammad."

Yazid menjawab, "Ya." .t

Jabir berkata, "sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad

S itu mulia, yang dengannya Allah mengeluarkan orang-orang

yang Dia kehendaki keluar."

Yazid berkata, "Kemudian Jabir menggambarkan shirdthr0

dan berjalannya manusia di atasn)ra."

Jabir berkata, 'Aku takut iika kelak tidak bisa selamat

darinya."

Jabir berkata, "Beliau berkata bahwa ada kaum yang bisa

keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya'"

Jabir berkata, "Mereka keluar darinya sebagaimana biii

wijen."

8. Ali'ImrAn: 192.

9. As-Sajdah: 20.

10. Yaitu jembatan yang berada di atas neraka menuju ke surga' (ed')
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Jabir berkata, "Mereka masuk ke dalam salah satu sungai di
surga, mereka mandi di dalamnya, kemudian mereka keluar dari
sungai tersebut seperti kertas-karena saking putihnya."

Maka kami pun insyaf. Kami berkata, "Celaka kalian!Apakah
kalian pernah melihat Jabir bin Abdillah berdusta atas nama
Rasulullah ffi?"

Kami meninggalkan akidah Khawarij. Demi Allah, kami
semua insyaf kecuali satu orang.r I

Demikianlah kegigihan Ahlus Sunnah wal Jamaah"dalam
menegakkan hujah kepada para pelaku bid'ah. Ahlus Sunnah
senantiasa memerintahkan mereka kepada kebaikan, mencegah
mereka dari kemungkaran dan mendebat mereka. Salah satu
perdebatan yang paling masyhur adalah perdebatan antaraAbdul
AzizAl-Kinani dengan BisyirAl-Marisi. Peristiwa itu terjadi ketika
fitnah anggapan Al-Qur'an itu makhluk menyebar di Baghdad;
ibu kota Khilafah Abassiyah. Kebid'ahan ini semakin menjadi-jadi.
Salah satu pentolan ahli bid'ah tersebut adalah Bisyir Al-Marisi.
Maka, bergeraklah AbdulAziz Al-Kinani dari negerinya, Mekah,
menuju Baghdad untuk mendebat Bisyir Al-Marisi dan
menegakkan hujah kepadanya.

lbnu Wazir menyebutkan masalah ini ketika berkata, 'Jika
ada orang bertanya, 'Haruskah kita membiarkan pelaku bid'ah
karena khawatir akan terjadi perpecahan?'

Maka jawaban kami, 'Menjelaskan kebid'ahan mereka dan
mencegah keburukan mereka dengan cara yang sesuai dengan
syar'i adalah wajib dan sunnah. Adapun perdebatan yang

11. HR.MuslimdalamkitabALffmtu,babKhurnj Al-Muwa&idinMinAn-Ndr,Mukhtashm
Shalrih Muslim, hal. 31.
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diperkirakan hanya menimbulkan kerusakan tanpa ada

kemaslahatan, maka tidak ada kebaikan melakukannya."r2

Syaikhul lslam menyebutkan bahwa dalam mengaiak pelaku

bid'ah dan selain mereka pada kebaikan serta mencegah mereka

dari perbuatan mungkar membutuhkan dua'adab. Dia berkata,

"Dalam hal ini engkau harus memiliki dua adab:

Pertomo, engkau harus bersungguh-sungguh dalam

berpegangteguh dengan As-Sunnah secara lahir batin; terkhusrrc

bagidirimusendiridanorang.orangyangmengikutimu.

Keduo, engkau harus menyeru manusia pada As-Sunnah

sesuai dengan kondisi. Jika engkau mendapati seseorang

mengerjakan kemungkaran dan hanya akan meninggalkannya 'r

dengan beralih pada kemungkaran yang lebih buruk darinya, maka

jangan engkau aiak dia meninggalkan kemungkaran sementara

akibatnya dia akan mengeriakan sesuatu yang lebih mungkar lagi,

atau malah meninggalkan amalan waiib atau sunnah yang dengan

meninggalkan keduanya lebih berbahaya daripada dia

mengerjakan perbuatan yang mpkruh tersebut. Engkau dapati

banyak orang yang mengingkari bid'ah-bid'ah dalam ibadah dan

adat lebih melalaikan amalan sunnah daripada orang yang

diingkarinya. Atau sedikit sekali mereka memerintahkan manusia

untuk mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Bisa iadi kondisi

mereka lebih buruk daripada kondisi orang-orang yang

mengerjakan i badah-ibadah yang tergolong makru h tersebut. " I 3

Barangkali maksud Pernyataan Syaikhul lslam tersebut

adalah; bahwa orang-orang yang mencegah manusia dari bid'ah-

bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, sePerti dzikir iama'i, harus

Al-Awlshim wa Al-Qawashim, 1: 770.

Iqtidha' As-Shirdth Al-Musto$n,2: 616 - 618.
12.

13.

Kaidah dan Adab Orang Yang Adil t I9



berpegang teguh dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dan

d isu n nahkan hi ngga d ia men jad i teladan dalam mengejawantah kan

i badah-i badah syar' i. Adapun orang yang melarang i badah-ibadah

bid'ah sementara dia melalaikan ibadah-ibadah syar'i, maka hal

ini terkadang menjadikan manusia menerima orang pertamayang
mengerjakan ibadah yang bercampur bid'ah yang dibenci. Manusia

akhirnya meninggalkan orang yang mengingkari ibadah-ibadah
bid'ah tersebut karena mereka melihat dirinya melalaikan amalan

sunnah dan ibadah-ibadah syar'i.

Penulis katakan: Orang yang menyuruh pada kebaikan dan

mencegah dari bid'ah dan kemungkaran harus menghiasi dirinya
dengan akhlak seorang da'i. Dia harus bersikap santun dalam

bertutur, menggunakan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggugah hati pelaku bid'ah, tidak menghina dan tidak
menantangnya serta berbicara dengan penuh nasihat, simpatik
dan ikhlas. Semua ini tidak berarti muddhonah (mencari muka),
menyem bu nyi kan kebenaran, mem perindah kebati lan atau rid ha

dengan kebid'ahan. Namun demikian, maksud dari semua ini

hanyalah menaruh harapan besar agar pelaku bid'ah tersebut
mendapat petunjuk dan meninggalkan bid'ahnya. Hasilyang besar

ini tidak bisa didapatkan dengan cara kasar dan keras. Allah
berfirman, "Sekiranyo komu bersikop keros logi berhoti kosor,

tentulah mereka menjouhkan diri dori sekelilingmu. " (Ali 'lmrAn

[3]: 159) Setelah menjelaskan tentang bahaya bid'ah serta mencela

para pelakunya dan kesesatan mereka karena meninggalkan
sunnah Rasulullah ffi, Abbad bin Khawas berkata dalam suratnya
kepada ahli ilmu, "Janganlah mencela bid'ah dalam rangka
mempercantik dirimu karena kerusakan yang ditimbulkan ahli

bid'ah tidak akan menambah kebaikanmu. Janganlah mencela
bid'ah dalam rangka menganiaya pelakunya karenatindak aniaya
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tersebut hanyalah kerusakan dalam dirimu sendiri. Tidak

sepantasnya seorang dokter mengobati pasiennya dengan obat

yang tidak disukai mereka dan menyakitkan diri si dokter sendiri.

Sebab, jika seorang dokter sakit, maka sakitnya akan menyibukkan

dirinya dari mengobati pasiennya. Akan tetapi, hendaknya dia

berusaha untuk mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu sehingga

memiliki kekuatan untuk mengobati pasiennya. oleh karena itu,

hendaknya pengingkaran kalian terhadap saudara kalian adalah

setelah kalian becermin terhadap diri kalian terlebih dahulu dalam

rangka nasihat kalian terhadap Robb kalian dan sebagai bentuk

kasih sayang kalian terhadap saudara kalian. Hendaknya pula kalian

mencukupkan diri untuk mengoreksi aib kalian daripada

mengoreksi aib orang lain." ra

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata' "Demikian juga

membantah ahli bid'ah dari kalangan Rafidhah dan yang lainnya

jika tidak dimaksudkan untuk menielaskan kebenaran, memberi

petunjuk kepada sesama makhluk, menyayangi mereka dan

berbuat kepada mereka, maka bantahan tersebut tidaktermasuk

amalshalih."ls

b. Mengakui Keislaman Mereka

J 
i ka bid'ah n ya gh ai r u m ukoffi r ah, kem u d ian pelaku nya adalah

orangyang jahil atau menakwil dengan takwilyang diperbolehkan,

maka sebagaimana telah diielaskan bahwa mereka mo'dzir

(dimaafkan) dan tidak dikafirkan. Dengan demikian, keislaman

mereka harus diakui sehingga mereka adalah bagian dari kaum

muslimin. Meskipun terdapat bid'ah padadiri mereka, tapi mereka

lebih dekat dengan kaum muslimin dibanding orang-orang kafir,

14. Sumn Ad-Ddrimi, l: l9Z.

15. MtnhAj /;,.Sunrwh An'N abawiyah, 5 : 239
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Yahudi dan Nasrani. lnilah yang diisyaratkan oleh Syaikhul lslam
lbnu Taimiyah dalam perkataannya, "setiap orang yang.beriman
terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad ffi, dia lebih baik
dari setiap orang yang mengingkarinya, walaupun dalam diri
orang yang beriman tersebut ada jenis kebid'ahan, baik bid'ah
Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, Qadariyah atau selainnya.
Sesungguhnya orang-orangYahudi dan Nasrani adalah orang kafir
yang kekafirannyatelah jelas dalam agama lslam. Seorang pelaku
bid'ah jika mengira dirinya sesuai dengan Rasulullah ffi dan tidak
menyelisihinya, maka dia bukan termasuk orang yang telah
berbuat kafir kepadanya. Walaupun diperkirakan dia telah kafir,
maka kekafirannya tidak sebagaimana kafirnya orang yang
mendustakan Rasulullah ffi."',

Syaikh Muhammad bin Abdul HadiAl-Mishri menyambung
pendapat tersebut dengan perkataannya, 'Ahlus Sunnah wal

Jamaah membedakan antara pelaku bid'ah dari ahli kiblat-betapa
pun bentuk bid'ah itu-dengan orang yang telah jelas diketahui
kekafirannya dari agama lslam, seperti orang-orang musyrik dan
Ahli kitab. lni menurut hukum lahiriah pada umumnya, meskipun
sebagian besar diketahui termasuk munafik pan berlaku zindik
dalam batin."l7

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menegaskan hal ini. Dia
berkata, "Banyak para pelaku bid'ah kaum muslimin dari kalangan
Rafidhah, Jahmiyah dan yang lainnya pergi ke negeri-negeri kafir.
Lalu, banyak orang masuk lslam melaluitangan mereka."rs

Diantaradalilyang mengukuhkan bahwa para pelaku bid'ah
juga masih lslam, bahwa Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat

Majmi' Al-F at dw d, 3 5 : 20 1.

Ma' alim Inthila4 Al-IAha, hal. 1 48.
Al-FurqdnBaina Al-Haqwa Al-Bathil,hal.63-64 danMajma, Al.Fatawd, 13:96-97

16.

r7.
18.
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lainnya tidak mengafirkan orang-orang Khawarii, mengakui

mereka adalah muslim dan bergaul dengan mereka sebagaimana

bergaul dengan orang-orang muslim lainnya.

c. Mendahulukan dan Mengutamakan Pelaku Bid'ah
Atas Orang-orang yang Lebih Besar Bahayanya
Terhadap lslam

Kita dapati bahwa Ahlus Sunnah walJamaah membedakan

bid'ah men urut ti ngkat bahayanya terhadaP agama. Mereka tidak

menyamakan semua pelaku bid'ah. Engkau bisa mendapatkan

pengutamaan ini dalam Perkataan-perkataan mereka. Di

antaranya adalah Pernyataan Syaikhul lslam lbnu Taimiyah qiig

bahwa ahli kalam lebih dekat kepada lslam daripada ahli filsafat

bila ditinjau dari berbagai sisi, Jahmiyah lebih buruk daripada

KhawarijsertaAsy'ariyah dalam masalah osmowo sifot dan qadar

itu lebih dekat kepada ulama salaf daripada Mu'tazilah.

Berkenaan dengan hal tersebut, lbnu Taimiyah berkata,
.. 

[v1 srska.-yaitu Ah I us Su nnah-mengetahu i bahwa i nd ividu ah I i

kalam lebih dekat pada akal dan dalil daripada individu ahli filsafat,

lMsrnhantah "hl; 
Lid'oh Jori Lolorg"" R"t';Jh"h Jo' vong

|la|;ingu iiha $JaL J;*oLruJLon untuk mnrjnlasLan

Libanai*"", m,emheri petuniuL LnpoJo sesama

*okhluL,, menaaaangi *nrnl"o Jon

'' 5";6i,t hnp"J" *nrnko, *oLo bortuho,

turseLut tiJaL tnr*o"uL o*ol 
"hol;h."

Ib.o Gii,riy*h ;'
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walaupun terkadang ahli filsafat juga benar. Sebagaimana statui
kaum muslimin itu lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani,
walaupun dalam diriahli kitab adaorang-orangyang berakal, jujur

dan amanah yang tidak didapati dalam diri orang-orang lslam.

Sebagaimana firman Allah, 'Di ontora Ahti Ktob odo orong yang

jiko komu mempercoyakon kepadonyo harto yong banyak,

dikembolikonnya kepadomu.' (Ali'lmrAn [3]: 75)"re

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata,
"Kebijakan wal6' dan borr6'tidak menuntut adanya permusuhan

terhadap golongan dan kelompok lslam mana pun. Akan tetapi,
tiap-tiap dari mereka harus disikapisesuaidengan kadar jauh atau

dekatnya mereka dengan akidah yang benar, atau dari sisi

keteguhan mereka dalam berpegang dengan lslam yang benar.

Tidakada permusuhan kecuali setelah tidak mampu memperbaiki

dan menunjuki mereka. lnilah yang biasa dikenal dengan benci

karenaAllah. Sedangkan pada awal dakwah, seorang muslim tidak
boleh memusuhi salah satu kelompok lslam walaupun mereka
menyelisihi akidahnya."2o

d. Membela dan Menolong Mereka dari Kezhaliman

Hal ini termasuk salah satu hak seorang muslim atas

saudaranya. Jika lslam melarang dan mengharamkan berbuat
zhalim terhadap ahli dzimmoh dari golongan Yahudi dan Nasrani,

maka seorang muslim pelaku bid'ah ghairu mukoffirah lebih layak

untuk tidak dizhalimi. Sebaliknya, dia harus ditolong dan dibela
jikadizhalimi. Dalam pernyataannya, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

melarang untuk menyakiti orang-orang yang menyelisihinya dari
kalangan ahli bid'ah dan mengajak untuk menghormati dan

19. Dar'u Th' amudh AI.AqI wa An.N a4l.

20. Di antara fatwa Syaikh Al-Albani di Mekah, no. 7.
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menolong mereka. Dia berkata, "Sungguh, saya tidak stika

menyakiti seorang awam pun dari kaum muslimin, lebih-lebih

terhadap teman sendiri, dalam bentuk aPa Pun; baik lahiriah

maupun batiniah. Kami tidak mencela dan mengecam seorang

pun dari mereka. Akan tetapi menurut kami, mereka memiliki

kehormatan, kemuliaan, kecintaan dan keagungan yang berlipat-

lipat. Semuanya sesuai dengan kadarnya. Seseorang tidak akan

terlepas dari: apakah dia muitahid yangtePat, mujtahid yang salah,

atau pendosa. Orang pertama perlu disyukuri, orang kedua

diampuni kesalahannya dan mendapat satu pahala, sedangkah

orang ketiga semoga Allah memberi ampunan kepada kita,

kepadanya dan kepada semua kaum mukminin. Kalian semua

mengetahui bahwa kita harus saling tolong menolong dalam I

kebaikan dan ketakwaan. Tumbuhkan sebesar mungkin kecintaan

kita untuk saling membantu sesama kita. Saya sendiri menyukai

kebaikan yang ada pada semua kaum muslimin. Saya iuga berharap

agar setiap mukmin mendapatkan kebaikan sebagaimana saya

suka jika diri saya mendapat kebaikan. Orang-orang yang memiliki

niat baik perlu disyukuri atas niat mereka. Orang-orang yang

beramal shalih perlu disyukuri atas amal shalih mereka. Adapun

terhadap orang-orangyang berbuat buruk, kita memohon kepada

Allah agar mengampuninya. "2 I

Sikap Syaikhul lslam lbnu Taimiyah dalam bergaul dengan

ahli bid'ah terlihat jelas pada zamannya. Hubungannya dengan

Sultan Muhammad Qalawun cukup dekat, bahkan Sultan Qalawun

mencintainya. Suatu ketika Sultan hendak berhaji, maka dia

mengangkat wakil Al-Malik Al-Muzhaffar Raknuddin Bibris;

seorang murid penganut sufi, Nashr Al-Manbaii. Nashr adalah

orangyang memusuhi Syaikhul lslam dan termasuk pengikut lbnu

Zl. MajmA' Al-Fatdwd,78: 52-5?
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ArabiAs-Shufi. Faktor penyebab dari permusuhan tersebut adalah

karena lbnu Taimiyah telah menjelaskan kesesatan lbnu Arabi.

Oleh karena itu, Nashr membenci Syaikhul lslam darisisi ini.

Ketika Bibris berkuasa, para ulama pelaku bid'ah berusaha

mengeluarkan fatwa untuk membunuh lbnu Taimiyah. Tetapi,

tidak berapa lama Sultan Muhammad Qalawun kembali dan

mengambil kembali kekuasaan dari Bibris. Kemudian dia

mendekati Syaikhul lslam dan mengeluarkan fatwa mati dari para

ulama pelaku bid'ah untuk syaikh; karena diatelah bersikap keras

kepada mereka. Maka Syaikhul lslam berkata, "Saya paham

maksudnya. Dia pernah bersikap keras kepadapara ulama pelaku

bid'ah tersebut ketika mereka memecatnya dan membaiat Al-
Mal i k Al- M u dzaffar Raknudd i n Bi bris. Maka saya memu ji mereka,

menyanjung dan berterima kasih kepada mereka. Jika orang-

orang semacam mereka pergi, Anda tidak akan bisa menemukan

yang semisal mereka di negeri Anda. Sedangkan saya, mereka

berhak untuk merampas hak dan pribadi saya." 22

Hakim Zainuddin lbnu Makhluf; seorang hakim kerajaan

setelah itu berkata, "Kami tidak pernah melihat ada orang yang

lebih bertakwa daripada lbnu Taimiyah. Tidak mungkin kami bisa

mendapatkannya. Kami juga tidak mungkin bisa menyamai sifat

pemaafnya."23

Contoh lain sikap Syaikhul lslam lbnu Taimiyah terhadap
para pelaku bid'ah adalah kisah berikut ini. Pada suatu ketika,

ahli bid'ah memusuhi Syaikhul lslam lbnu Taimiyah lalu

memukulnya. Ketika murid-muridnya dan orang-orang yang

mencintainya mengetahui peristiwa tersebut, mereka segera

Al-BidAyah wa An-Nihdyah, 14: 54-55 dan AI:Uqud Ad-Dariyah, hal 87 .

AL-'UqAd Ad.Dariyah. Hal. 187.
zz
21
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datang. Mereka ingin menuntut balas untuknya, tapi dia melaring

mereka. Dia berkata, "lni tidak boleh." Mereka berkata, "Kami

tidak bisa bersabar dalam hal ini." Dia berkata kepada mereka,

"Boleh jadi kebenaran bersamaku, atau bersama kalian, atau milik

Allah. Apabila kebenaran bersamaku, maka mereka terbebas

darinya. Apabila kebenaran bersama kalian, jika kalian tidak mau

mendengarkan dan meminta fatwa lagi kepadaku, maka

kerjakanlah sesuka kalian. Dan apabila kebenaran bersama

Al lah, sesunggu h nya Al lah mengam bi I hak- Nya j i ka berkehendak

dan dengan cara yang dikehendaki-Nya. "

Mereka berkata, 'Apakah yang telah mereka lakukan

kepadamu itu halal bagi mereka?"

Beliau menjawab, 'Apayangtelah mereka lakukan terkadang

berpahala dan mereka mendapat pahala."

Mereka berkata, 'Apakah Anda berada dalam kebatilan,

sedangkan mereka dalam kebenaran? Jika Anda mengatakan

bahwa mereka mendapat pahala, maka dengarkan dan setuiui

perkataan mereka!"

Syaikh berkata kepada mereka, "Urusannya tidak
sebagaimanayang kalian sangka. Sungguh, bisa jadi merekaadalah

para mujtahid yang salah. Mereka mengerjakan semua itu karena

semata-mata berijtihad, sedangkan mujtahid yang salah itu
mendapat satu pahala."2a

Setelah menyimak contoh-contoh ini, tidak ada lagi yang

bisa kita lakukan kecuali kagum terhadap kelapangan dada Syaikhul

lslam. Semoga Allah senantiasa merahmatinya dan mengampuni

orang-orang yang menzhaliminya dari kalangan ahli bid'ah. Kita

24. Ibid. hal, 189-190.
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juga kagum atas pembelaannya terhadap mereka di depan mu-

rid-muridnya. Makatidak mengherankan lika Syaikhul lslam lbnu

Taimiyah juga memberikan contoh sikap adil diaterhadap lawan-

lawannya. lni merupakan manhaj pembela kebenaran dan

keadilan. Semoga Allah merahmati Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

dan menganugerahkan keridhaan kepadanya.

Di antara sikap para ulamaAhlus Sunnah walJamaah dalam

hal ini yang bisa disaksikan adalah apa yang terjadi pada lmam

Ahmad bin Hanbal ,;dw padazaman Al-Mutawakil. Ketika itu, fitnah

tercerai berai, sedangkan Allah memenangkan sunnah,
menundukkan ahli bid'ah dan memuliakan wali-wali-Nya. Tibalah

giliran lmam Ahmad bin Hanbal untuk menuntut balas kepada

Ahmad bin Abi Duwad. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata,
'Ayahku telah mengabariku. Beliau berkata, 'Kami masuk dalam

sebuah perkemahan, lalu kami temukan sebuah konvoi besar

datang mendekat. Ketika merekatelah berhadapan dengan kami,

mereka berkata, 'lnilah pelayan.' Tiba-tiba datang seorang Per-

sia. Maka dikatakan kepada Abu Abdullah,' Pemi mpin para pelayan

menghaturkan salam kepada Anda.'' Katanya lagi, 'Sungguh Allah

telah memenangkan Anda atas musuh-musuh Anda, yaitu lbnu

Abi Duwad. Amirul Mukminin menerima pendapatmu. Maka

berkomentarlah! Jangan Anda biarkan sesuatu pun terjadi.' Abu
Abdullah tidak menjawab sepatah kata pun."zs

Hal ini menggambarkan bagi kita bagaimana kelapangan dada

dan sifat pemaaf para imam Ahlus Sunnah ketika Allah
memenangkan mereka atas musuhnya, yaitu salah se-orang

pemimpin para pelaku bid'ah. Sering kali para khalifah diprovokasi
agar menindak lmam Ahmad. Akan tetapi, sikap pemaaf, lapang

25. Lihat, Al:Awishim wa Al-Qawdshim,4: 327
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dada dan membalas keburukan dengan kebaikanlah yang dia

berikan.

e. Menerima Perkataan Pelaku Bid'ah Apabila Benar
dan Sesuai Dengan Syariat

Telah kita bahas bersama contoh-contoh yang menunjukkan

bahwaAhlus Sunnah walJamaah menerima kebenaran dari mana

pun datangnya. Tentang hal ini, Mu'adz bin Jabal berkata,

"Terimalah kebenaran dari siapa pun datangnya, walaupun orung

itu kafir atau fojir (banyak berbuat dosa). Waspadalah terhadap

penyel ewengan para haki m. " Orang-orang bertanya kepadanya,

"Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwa orang kafir

mengatakan kebenaran?" Mu'adz menjawab, "Kebenaran itu

memiliki cahaya."z5

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah $;w berkata, 'Allah
memerintahkan kita agar tidak berkata kecuali kebenaran dan

tidak berkata atas nama kebenaran kecuali dengan ilmu. Allah

memerintahkan kita agar berbuat adil. Apabila orang-orang

Yahudi, Nasrani dan terlebih Rafidhah berbicara tentang

kebenaran, kita tidak boleh meninggalkannya atau menolak

semuanya. Kita tidak menolak kecuali perkataan yang

mengandung kebatilan; bukan perkataan yang mengandung

kebenaran."27

I bn u I Qayyi m'ul,jg berkata, "Teri malah kebe naran walau pu n

yang mengatakannya adalah orang yang dibenci. Dan tolaklah

kebatilan walaupun yang mengatakannya adalah orang dicintai."28

HR. Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah dan Al-Hakim. Hadits ini dlshahihkan oleh

Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi.

Minh1j As-Swmah An-Nabawiah,2:342, Ghqiq (editor) Muhammad Rasyad Salim.

Matarij As -Salikin, 3 : 5 22.

26.

27.

28.
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lbnul Qayyim menyatakan bahwa tidak semua perkataan

ditolak mentah-mentah karena kesalahan, tapi harus dibedakan

terlebih dahulu antara kebenaran dan kebatilan. Dia berkata,

"seandainya setiap orang yang bersalah atau keliru ditinggalkan

begitu saja dan semua kebaikannya tidak dihiraukan, niscaya

rusaklah berbagai bidang ilmu dan hasil karya."2e

Dia berkata lagi, "Setiap kelompok memiliki kebenaran dan

kebatilan. Kewajiban kita adalah menerima perkataan mereka

yang benar dan menolak perkataan merekayang batil. Barangsiapa

yang dibukakan oleh Allah jalan ini, sungguh telah dibukakan

baginya semua pintu ilmu dan agama serta dimudahkan baginya

semua sebab."30

Rasulullah ffi adalah panutan kita dalam hal ini. Beliau

menerima kebenaran yang datang dari kaum Yahudi. Qutailah
binti Shaifi Al-Juhaini meriwayatkan bahwa salah seorang rahib

Yahudi datang kepada Rasulullah ffi dan berkata, "Wahai

Muhammad! lGlian adalah sebaik-baik kaum seandainya tidak
menyekutukan Allah."

Rasulullah ffi bersabda, "MahasuciAllah, apa itu?"

Dia berkata, "Jika bersumpah, kalian mengatakan, 'Demi

Ka'bah!'."

Qutai lah berkata, " Rasul ulloh ffi lol u menongguhkan sesuotu,

kemudion bersobdo, 'Sungguh dio teloh berkoto benor. Moka

borongsiapo yang bersumpoh, bersumpohloh demi Robb Ko'boh'."

Rahib itu berkata, "Wahai Muhammad! lGlian adalah sebaik-

baik kaum seandainya tidak menjadikan tandingan bagi Allah."

Ibid, 2: 39.

Thaiq Al-Hijratain wa BAb As-Sa'AAatain, hal. 387.
29.
i0.

2c0 ffi trffiffiffi



Nabi bersabda, "MahasuciAllah, aPa itu?"

Dia berkata, "Kalian mengatakan,'Masy6'oll6hu wa syi'to'

(atas kehendak Allah dan kehendakmu)."

Qutailah berkata, "Rasulullah ffi lalu menangguhkan sesuatu,

kemudian bersabda, 'sungguh dio telah berkoto benar'

Barongsiopo yang berkata, 'Masy6'all6hu' (atos kehendak Alloh),

dio harus memisoh antaro keduonyo, kemudion berkota,'tsummo

syi'to' (kemudian atos kehendakmu)'."3t '

Di sini terdapat isyarat bahwa barangsiapa yang tidak

mem i I i ki kemam puan u ntu k mem bedakan ant:rra yanghaq dengan

yang batil dari ucapan ahli bid'ah, dia dilarang untuk membaca

buku mereka atau mendengar perkataan mereka agar tidak '

menyamakan antara yang hak dengan yang batil dan bid'ah dengan

sunnah. Oleh karena itu, kaum muslimin sangat membutuhkan

ahli ilmu yang mumpuni untuk membedakan kebenaran

bermanfaat yang ada dalam buku-buku tersebut, kemudian

mengeluarkannya agar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin.

"Tni*oloh Lnbnroron *olouprn yong
'*inogo*oLorngo ololol, orang aang d;Ln"";'

Da* to,labloh LnL"til"" *olorpun gong

mengatal<anrgo ololoh orong Jirintoi."

ib;.'l g"yg,-

31. HR. Ahmad: 371-372 dan Al-Hakim (4:797). Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim

dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga dishahihkan oleh Al-Albani dalam

Silsilah Ash-Shahihah, no' i36.
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Hal ini sebagaimana dilakukan oleh lbnu Qudamah tt ad^i
kitabnya Mukhtashar Minhij Al-Qflshidin

f. Mendoakan Mereka Agar Mendapatkan Hidayah
dan Rahmat Serta Menshalatkan fenazah Mereka

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyatakan tentang bolehnya
melakanakan shalat jenazah atas pelaku bid'ah yang tidak dikafirkan
karena bid'ahnya dan tidak dikeluarkan dari agama lslam. Ketika
mem b icarakan bahwa N abi ffi pernah menshalatkan orang-orang
munafik sebelum dilarang, dia berkata, "Peristiwa itu merupakan
dalil bahwa siapa saja yang belum diketahui kafir secara batin, dia
boleh dishalatkan dan dimintakan ampun walaupun orangtersebut
mengamalkan bid'ah dan memiliki banyak dosa. Jika para imam
dan ulama tidak menshalatkan sebagian orang yang diketahui
berbuat bid'ah atau banyak dosa dengan makud melarang manusia
menshalatkannya, maka initidak berarti haram menshalatkan dan
memintakan ampunan untuknya. "32

Kemudian lbnu Taimiyah berdalil bahwa walaupun lmam
Ahmad menderita karena kezhalimaii orang-orang Jahmiyah yang
mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, menahan dan
menyiksanya, dia tetap mendoakan kebaikan bagi Khalifah dan
orang-orang yang memukul dan memenjarakannya. Dia
memintakan ampun untuk mereka dan merelakan perbuatan
zhalim mereka kepadanya. Seandainya mereka adalah orang-
orangyangtelah murtad dari lslam, makatidak boleh memintakan
ampun untuk mereka. Sebab, memintakan ampun untuk orang-
orang kafir itu tidak diperbolehkan oleh Al-eur'an, As-Sunnah
dan ijma'.33

32. Majmt' Al-Fatdwd, 12:388-389.
i3. Ibid, 12:389.
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Ketika menulis surat untuk Syaikh Nashr Al-Munb'aii,

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah banyak menulis doa dan pujian

untuknya. Dia menulis, "DariAhmad bin Taimiyah kepadaSyaikh

yang berilmu, sang Panutan, sang ahli ibadah; Abu Fath Nashr'

Semoga Allah membuka batin dan lahiriahnya sebagaimana Dia

telah membuka hati para wali-Nya. Semoga Allah menolongnya

dari setan manusia dan jin; baik ketika terang-terangan mauPun

bersembunyi. Semoga pula dia meniti jalan yang terpuii yang sesuai

dengan syariat." lbnu Taimiyah terus berdoa dan memuiinya' Dia

berkata, "semoga Allah memberikan kebaikan kepada Syaikh'

S u nggu h, Al lah te lah meniad i kan bagi nya cah ay a dan ma'rifat yang

keduanya merupakan pokok dari mafrabboh (kecintaan) dan

irAdah (kehendak)."34 t

Pujian dan doa ini merupakan pendahuluan yang baik untuk

menjelaskan kesalahan dan kebatilan orang-orang sufi yang

menyatakan ot-ittibdd (Panteisme) dan ol-bulhl (inkarnasi)'

Semuanya dia ungkapkan dengan bahasayang lembut dan bukti-

bukti yang terang; jauh dari faktor-faktor yang dapat

membangkitkan kemarahan. Hal itu berdasarkan petuniuk dari

firman Allah To'ota, "Maka berbicoroloh kamu berduo kepadonya

dengon kata-koto yong lemoh lembut, mudoh-mudohan dio ingat

otou tokut."3s Setelah itu, lbnu Taimiyah menutuP suratnya dengan

perkataannya, "Demikianlah surat ini. Saya memang banyak

mengkritik perkataan Syaikh di dalamnya. semoga Allah To'olo

mengokohkannya dengan lslam' memberikan rnanfaat kaum

muslimin dengan berkah nafasnya, membaguskan niatnya dan

menerangi hatinYa."

MajmA'ah Ar-Rasd'il wa AI-Masd'iI' l: 129-189.

Thahd:44.
34.
35.
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Syaikh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Mishri mengambii
kesimpulan dari kaidah iniyang bersumber dari perkataan Syaikhul
lslam lbnu Taimiyah dan perkataan Ahlus Sunnah wd Jamaah.
Dia berkata, 'Ahlus Sunnah wdJamaah memohonkan hidayah
untuk ahli bid'ah selama belum diketahui kekafiran mereka."36

g. Tolong Menolong Bersama Mereka

Yang dimaksud di sini adalah tolong menolong dengan ahli
bid'ah yang tingkat kebid'ahannya belum mengeluarkan mereka
dari status muslim. Ada beberapa ketentuan datam tolong
menolong dengan ahli bid'ah hinggatidakterjadi peremehan dan
berlebi h-lebi han d i dalarnnya. Ketentuan tersebut adalah. 37

* lblong menolong tersebut dilakukan dalam perkara yang tidak
diperselisihkan. Yakni dalam koridor kebenaran yang diterima
oleh syariat dan kebaikan yang dicintaiAllah seperti ilmu, jihad

dan dakwah; sebagaimana yang dikatakan oleh lbnul eayim
aila, "Setiap kelompok memiliki kebenaran dan kebatilan.
Kewajiban kita adalah menerima perkataan mereka yang
benar dan menolak perkataan m6reka yang batil. Barangsiapa
yang dibukakan oleh Allah jalan ini, sungguh telah dibukakan
baginya semua pintu ilmu dan agama serta dimudahkan
baginya semua sebab."38

t Memperhatikan maslahat dan mafsadat ketika melakukan
kerja sama dengan pelaku bid'ah.

Jika kerja sama dengan pelaku bid'ah bisa mendatangkan
maslahat yang lebih besar daripada mafsadat bid'ahnya, atau

Ma' alim lnthiln4 Al-Iebr d, hal. | 49.
Hagqah Al-Bid'ah wa AbkntnuhL, Z: 372.
Thafiq,Al-Hijratain wa Bdb,\s-Sa' Adatain, hal.386-387.

36,

37,

38.
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dapat mencegah mafsadar yang lebih besar daripada madharat

bid'ahnya, maka diperbolehkan bekerja sama dengan mereka'

Dalam hal ini, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah {w berl<ata, 'Jika

kewajiban-kewaiiban yang berupa ilmu dan iihad tidak bisa

ditegakkan kecuali bersama orang yang memiliki bid'ah,

sementara madharat dari bid'ahnya lebih rendah daripada

madharat meninggalkan kewaiiban tersebut, maka meraih

maslahat yang waiib bersama mafsadat yang lebih rendah itu

lebih baik daripada sebaliknya."3e

Pelaku bid'ah tidak meniadikan kerja sama ini sebagai

perantara untuk menyebarkan bid'ahnya, atau keria sama

tersebut meniadikan posisinya semakin kokoh dibanding

dengan kekuatan Ahlus Sunnah walJamaah.

Memelihara ketentuan-ketentuan dalam memutus

hubungan-yang akan dibahas pada halaman-halaman

"setiap knlo*po| *em;l;|"; lrnbnroron Jo, Lnbotilon'

Kewaiiban L;to ololoh meneiima pe,Latuan *n'nl'o yong

bnno, Jon *nnoloL perLataan *n nLo yang batil'

Barangsiapa aang J;buLoLo" olnl, Nl"h
jalan ini, ,ungguh tnl"h J;brL"L""

bagingo Eemua pintu ilmu Jon ogo*o

sertu limulahLo" bogirya semua

"nbob."

It.''l Q"yyt-

39. Majmtr' AL-Fatdwd, 78: 2I2

Kaidah dan Adab Orang Yang Adil 205



berikutnya-dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan
dalam tolong menolong ini.

Jangan salah sangka bahwa diperbolehkannya bekerja sama
dengan pelaku bid'ah yang bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari
lslam merupakan pengukuhan atas bid'ah mereka dan bentuk
penghormatan terhadap mereka. Akan tetapi, semua ini hanyalah
penjelasan tentang manhaj keadilan Ahlus Sunnah walJamaah.
Demikian juga, sebagai penerang jalan yang sesuai dengan syariat
untuk menyikapi ahli bid'ah. Dengan tolong menolong tersebut,
akan terwujud persatuan di atas kebenaran dan ittib|'
(pengikutan) terhadap syariat, mencegah bid'ah dan
mempersempit ruang gerak mereka dalam menyebarkan bid'ah,
menjinakkan hati ahli bid'ah serta bersungguh-sungguh dalam
menasihati mereka.

h. Shalat di Belakang Pelaku Bid'ah Ghairu Mukffiroh
Ahlus Sunnah walJamaah bersepakat bahwa diperbolehkan

shalat Jum'at dan shalat jamaah di belakang imam yang tidak
d iketahui kebid'ahan mau pu n ke-fajif-annya. Hal i ni berdasarkan
kesepakatan imam madzhab yang empat dan para ulama lainnya.
Mereka tidak mensyaratkan diperbolehkannya shalat di belakang
imam dengan mengetahui kondisi batinnya, tapi mengetahui
kondisi lahiriah sudah mencukupi.ao Tentang hal tersebut, lbnu
Abil'lzz berkata, "Bukanlah termasuk syarat bermakmum, agar
si makmum mengetahui akidah imamnya. Tidak pula harus
mengujinya. Misalnya dengan bertanya, Apa akidah Anda?'Justru
dia boleh bermakmum kepada orang yang tidak diketahui
identitasnya. Meskipun dia harus shalat di belakang ahli bid'ah
yang mengajak manusia pada bid'ahnya, atau orang fasik yang

40. Ibid,3; 280.
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jelas kefasikannya, sementara ahli bid'ah tersebut adalah imam

rawatib sehingga dia terpaksa shalat di belakangnya, sePerti imam

shalat Jum'at dan shalat 'ld, maka bagi makmum boleh shalat di

belakangnya menurut pendapat para salaf dan khotof secara

umum."4l

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah lmam

Syaf i, Abu Hanifah dan lmam Ahmad. Bahkan, Syaikhul lslam

lbnu Taimiyah menyatakan bahwa meninggalkan shalatJum'at dan

shalat jamaah di belakang imam pelaku bid'ah sementara tidak

didapatkan imam selainnya adalah sebuah kesalahan.. Menyid-

nyiakan shalat tersebut merupakan kebodohan dan kesesatan.

Barangsiapa mengeriakan perbuatan itu, dia ibarat orang yang

menolak bid'ah dengan bid'ah lainnya.a2 .t

Dalil yang menuniukkan hal tersebut adalah; para sahabat

mengerjakan shalat di belakang para imam yangfoiir, zhalim dan

pelaku bid'ah. Abdullah bin Mas'ud pernah shalat di belakangAl-

Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith yang suka meminum khamar.

Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya shalat bersama orang-

orang Al - H asy owiy oh,yaitu sekeloin pok orang dari al i ran J ahm iyah

dan Khawarij padazaman lbnu Zubair. Merekasaling berbunuhan

dengan sesamanya. Abdullah bin Umar pun ditanya, 'Apakah Anda

shalat bersama mereka padahal mereka saling berbunuhan?" Dia

menjawab, "Siapa yang mengatakan, 'Mari kita shalat', saya

penuhi. Namun orang yang mengatakan, 'Mari membunuh

saudaramu sesama muslim dan mengambil hartanya', saya

katakan, 'Tidak'." Diriwayatkan oleh Abu Sa'id.a3

Syarh Al-Aqtd,ah Ath-Thafuzw\ah, Hal. 472.
Lihat,MajmA' Al-Fatdwd,3:780-286,Qa'idahAhlu'As-SwtnahwaAllamA'ahfiRafumh
Ahlu AI-Bidni wa AI-Ma' dshi, ha1. 9-1 2.

Lihat, AL-Bid'ah wa Al.Mashnlih Al'Mursalah, hal.l33.

/"1
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Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyatakan bahwa barangsiapa

shalat di belakang orang fojir dan pelaku bid'ah tidak perlu

mengulangi shalatnya lagi. Dia berkata, "Mengenai orang yang

mengerjakan shalat Jum'at di belakang imam fajir; terjadi
perselisihan pendapat di antara manusia tentang hukum
mengulanginya. Sebagian besar ulama menganggapnya makruh,

hingga lmam Ahmad bin Hanbal berkata, 'Barangsiapa

mengulanginya, dia adalah pelaku bid'ah.' lnilah pendapat yang

paling kuat di antara dua pendapat karena para sahabat tidak
pernah mengulangi shalat mereka jika mereka shalat di bdlakang

ahli fajir dan bid'ah."aa

lbnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan mengerjakan

shalat di belakang ahli bid'ah adalah dalam rangka mengisolir dan

menghukum mereka; bukan karena batalnya shalat itu sendiri.

Dia berkata, "Demikian juga terjadi perselisihan di antara para

ulama tentang hukum shalat di belakang ahli maksiat dan fajir.
Sebagian mereka ada yang mengizinkannya secara mutlak dan

sebagian yang lain melarangnya secara mutlak. Pendapat yang

benar adalah shalat di belakang mbreka tidak dilarang karena

batalnya shalat itu sendiri. Akan tetapi sebabnya adalah jika

mereka menampakkan kemungkaran, mereka berhak untuk
diisolir dan tidak boleh dijadikan imam shalat bagi kaum muslimin."

lbnu Abil 'lzz Al-Hanafi berkata, "Shalat seorang fasik dan

pelaku bid'ah adalah sah. Apabila ada seorang makmum yang

shalat di belakangnya, shalat si makmum tidak batal. Sesungguhnya

Majnfi' ah Ar-Rasd' iI wa AI-Masd' iI, 5 : 381.
Al.'Afidah Ath.ThaMwiy ah, hal. 472473.

44.
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dimakruhkannya shalat di belakang orang fasik dan pelaku bidiah

adalah karena mengajak pada kebaikan dan mencbgah dari

kemungkaran merupakan kewajiban. "as

i. Mengambil llmu dan Riwayat dari Mereka

Ahlus Sunnah wdJamaah berbeda pendapat tentang riwayat

dari pelaku bid'ah.

* Sebagian mereka menolak riwayat dari pelaku bid'ah secara

mutlak, bersikap berlebihan dalam menghindari mereka dan

menganggap lemah riwayat mereka. Diantara merekaadalah

Abdullah lbnul Mubarak dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-

Tsauri +B bahkan sangat keras terhadap ahli bid'ah. Dia

melarang orang-orang untuk menghadiri jenazah Umar bin

Dzar karena dia menuduhnya berpaham Murji'ah.

* Sebagian mereka ada yang membolehkan riwayat dari pelaku

bid'ah kecuali riwayat dari ahli bid'ah yang membolehkan

dusta, seperti sekte Al-Khaththabiyah dari kalangan Syi'ah.

Tentang haltersebut, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata,

"Bid'ah itu bermacam-macam. Walaupun Khawarij telah

keluar dari lslam sebagaimana keluarnya anak panah dari

busurnya, mereka bukanlah orang-orang yang berdusta

dengan sengaja. Mereka bahkan terkenal dengan kejujurannya

hingga dikatakan, 'Sesungguhnya hadits mereka adalah hadits

yang paling shahih.' Tetapi, mereka itu bodoh dan tersesat

dalam melakukan bid'ah, sedangkan bid'ah mereka bukan

berasal dari kezindikan dan atheisme. Adapun Rafidhah, bid'ah

mereka itu berasaldari kaum kezindikan dan atheisme. Selain

itu, kebanyakan mereka memang sengaja berdusta."a6

4 6. Llhar., Mizdn AI - I' tidal, I : 3 63 . Mu4adlinah F ath Al - B ari, hal. 43 0.
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Sebagian mereka adayang membedakan antara pelaku bid'ah

yang mendakwahkan bid'ahnya dan pelaku bid'ah yang tidak
mendakwahkan bid'ahnya. Di antara mereka adalah lmam

Ahmad bin Hanbal dan lbnu Ma'in. lbnu Ma'in menganggaP

dha'if Amru bin Ubaid, kemudian dia ditanya, 'Apakah dia

(Amru bin Ubaid) telah berdusta?" lbnu Ma'in menjawab, "Dia

mengajak manusia pada agamanya." Dia ditanya lagi,

"Mengapa Anda men-tsigoh-kan Qatadah, lbnu Abi Arubah

dan Salam bin Miskin?" lbnu Ma'in menjawab, "Mereka jujur

dalam hal hadits dan tidak mengajak manusia pada.bid'ah

mereka."47

Yazid bin Harun berkata, "Riwayat dari setiap pelaku bid'ah

boleh ditulis jika mereka tidak mengajak pada ajaran Rafidhah

karena Rafidhah suka berdusta."48

Sebagian mereka ada yang membedakan antara jenis-jenis

bid'ah. Ada bid'ah mukoffirah dan ghoiru mukoffiroh. Ada

bid'ah yang tergolong dosa kecil dan bid'ah yang tergolong

dosa besar. Di antara para ulam.a tersebut adalah lbnu Hajar

Al-'Asqalan i. Dia berkata, " Tosyoyyu' (paham Syi'ah) menu rut
istilah orang-orang terdahulu adalah sebuah keyakinan yang

lebih mengutamakan Ali atas Utsman. Mereka meyakini

bahwa peperangan yang dilakukan Ali adalah benar. Bisa jadi

sebagian mereka meyakini bahwa Ali adalah makhluk paling

mulia setelah Rasulullah ffi. Jika mereka meyakini bahwa hal

itu merupakan bagian dari agama, maka riwayat merekatidak

ditolak dikarenakan keyakinan ini; terlebih apabila tidak
mendakwahkan bid'ah nya. Adapu n tosy owu' menu rut isti lah

Minhaj As-Swnah An-Nabawiah, 1: 67 - 68.

MizAn Al-I'tidnl.
47.

48.
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orang-orang belakangan adalah Rafidhah tulen. Riwayat dan

perkataan seorang Rafidhah ekstrem tidak diterima."ae

Jamaluddin Al-Qasimi +B menyatakan bahwa fakor yang

mendorong ahli hadits untuk menerima riwayat dari pelaku bid'ah

semata-mata merupakan usaha agar iangan sampai ada kebaikan

dan ilmu mereka yang luput. Di antara orang yang terkenal dengan

periwayatannya dari pelaku bid'ah adalah lmam Al-Bukhari. Dia

meriwayatkan dari semua orang yangshadiq (orang yang iuiur)
dari golongan mana pun meskipun orang tersebut mendakwahkan

bid'ahnya, seperti Umar bin Hatthan dan Dawud bin Al-Hashin.

Demikian juga lmam Muslim. Dia memenuhi kitab shahihnya

dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari orang-orang Syi'ah."s0

Penulis berkata, "Barangkali yang dimaksud adalah dia

meriwayatkan dari orang-orang Syi'ah menurut istilah ulama

"slralat seorang t'o"iL Jon pnloLu b;J'"h ololoh t"h-

Apob;fo o{o 
"nrrong 

*oL*r* gong tholat J;

bnfoUongngo, shalat si maL'm'um ilJaL batul.

S n"ungg uhnyo Ji *oLrulrl"orrrg o shol at J; Lnl "L""g
orang t'ouiL Jon pnloLu b;J'"h "Jol"h 

L,ornno

m*ngajoL podo Lnb"iLon lo, *nn"ngoh

Jori Ln*ungLoron *nrupoluon

Lewaiiban."

IL..o Atil 'Ir" Al-Hr'r"fi

49.
50.

At-Tabdzib, 1:93.
Llhat, AI-l arh w a At-Tal dtl, hal. 3 l.
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terdahulu, sebagaimanayang disebutkan oleh lbnu Hajar di
depan."

lmam Ahmad';iw berkata, "Seandainya kita meninggalkan

riwayat dari kaum Qadariyah, niscaya kita akan meninggalkan

riwayat hadits dari sebagian besar penduduk Bashrah."sl

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah mengomentari perkataan lmam
Ahmad. Dia berkata, "Demikian juga ketika aliran Qadariyah
merebak di Bashrah. Seandainya riwayat hadits dari mereka
ditinggalkan, tentulah ilmu, sunnah dan otsor yang tersimpan di

dalamnya akan terhapus. Jika kewajiban-kewajiban yang berupa
ilmu dan jihad tidak bisa ditegakkan kecuali bersama orang yang

memiliki bid'ah, sementara madharat dari bid'ahnya lebih rendah
daripada madharat meninggalkan kewajiban tersebut, maka
meraih maslahat yang wajib bersama mafsadat yang lebih rendah
itu lebih baik daripada sebaliknfa."sz

Penulis berkata, "lni adalah ungkapan dari orang yang
bersinar mata hatinya, luas ilmunya dan terlihat pemahamannya.

Permasalahan itu ditimbang berdasarkan maslahat dan
mafsadatnya."

Di antara rambu-rambu dalam mengambil riwayat dan ilmu
dari pelaku bid'ah; hendaknya tidak perlu memperhitungkan
bid'ahnya. Manfaat yang boleh diambil hanya dari ilmu dan
riwayatnya. lmam Adz-Dzahabi berkata, "Seorang tokoh dari
pemuka-pemuka ilmu apabila benarnya banyak, dikenal sangat

memihak kepada kebenaran, luas ilmunya, menonjol
kecerdasannya, terkenal keshalihan dan sifat wora'-nya serta
mengikuti sunnah, maka kesalahan orang semacam ini dimaafkan.

51. Majmil' Fatdwd, 28: 7lZ.
52. ibid, 28:212.
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Kita tidak boleh menyatakan dia sebagai orang sesat, memUuang

pendapatnya, dan melupakan kebaikan-kebaikannyb. Memang

kita tidak akan mencontoh dia dalam hal bid'ahnya dan

kekeliruannya, dan kita mengharapkan dia bertaubat dari

kesalahannya."s3

i. Kesaksian Ahli Bid'ah

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah menyikapi kesaksian pelaku

bid'ah sebagaimana riwayat dari mereka. Dia menyebutkan

adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Dia berkata, "Menolak

kesaksian orang yang dikenal suka berbohong meruPakan perkara

yang disepakati oleh para ulama. Akan tetapi, mereka berbeda

pendapat tentang kesaksian semua ahli ohwo' (pengikut hawa

nafsu); apakah kesaksian mereka diterima secara mutlak atau

ditolak secara mutlak? Atau yang ditolak adalah kesaksian orang

yang mendakwahkan bid'ah? Pendapat yang ketiga inilah yang

mendominasi ahli hadits. Mereka tidak menerima riwayat dan

kesaksian orang yang mendakwahkan bid'ah."

lbnu Qayyim menjelaskan'permasalahan ini dengan rinci.

Dia berkata, 'Adapun ahli bid'ah yang sesuai dengan ahli lslam

tapi berbeda dalam sebagian pokok agama, seperti Rafidhah,

Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah ekstrem, maka kondisi mereka

itu bermacam-macam.

Pertomo, orang yang jahil dan taklid yang tidak memiliki ilmu.

Orang seperti ini tidak dikafirkan dan tidak difasikkan serta tidak

ditolak kesaksiannya jika dia tidak mampu mempelaiari ilmu.

Keduo, orangyang memungkinkan untuk bertanya, mencari

hidayah dan mencari tahu kebenaran. Akan tetaPi, dia

fi . SiyAr Al.An An-Nubalz', 5: 279.
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meninggalkan semua itu karena sibuk dengan urusan dunia dan

jabatan. Orang seperti ini meremehkan dan berhak mendbpatkan

ancaman. Jika bid'ah dan hawa nafsunya lebih mendominasi
daripada sunnah dan hidayah, maka kesaksiannya ditolak. Jika tidak
demikian, kesaksiannya diterima.

Ketigo, orang yang mampu untuk bertanya dan telah jelas

baginya petunjuk. Tetapi, dia meninggalkan semua itu karenataklid

dan benci atau memusuhi orang yang membawa petunjuk
tersebut. Orang seperti ini minimal fasik, sedangkan vonis kafir
terhadapnya merupakan medan ijtihad dan perincian. Jika dia

melakukannya secara terang-terangan dan mengajak manusia

padanya, maka kesaksiannya ditolak. Demikian juga fatwa dan

keputusan hukum darinya kecuali ketika darurat, yaitu ketika
orang-orang seperti mereka yang mendominasi tampuk
kekuasaan, sedangkan para hakim, muftidan saksinyaadalah dari
mereka. Menolak kesaksian mereka pada waktu seperti ini akan

menimbulkan banyak kerusakan dan suatu halyang tidak mungkin.

Oleh karena itu, kesaksian mereka diterima karena darurat."sa

k. Berjihad Bersama l-"- Pelaku Bid'ah dan
Meminta Bantuan dari Pelaku Bid'ah

Ahlus Sunnah walJamaah mengukuhkan ketaatan kepada
imam dan tidak boleh memberontak kepadanyawalaupun imam
tersebut fasik dan zhalim. Jihad dan haji tetap ditegakkan bersama

mereka. lmam Ath-Thahawi berkata, "Haji dan jihad tetap
dilaksanakan bersama pemi mpin kaum m usl i min, bai k yang shali h

maupun zhalim, hingga hari kiamat. Keduanya tidak dapat
dibatalkan sedikit pun."ss

54. At.Thurilq Al-Hakhnah fr As-Situdr Asy-Syar'iyyah, hal. 155-156
55. Starh Ath-Thafudwiyah, hal 437 .
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Dalam masalah tersebut, mereka berdalil dengan banyak

hadits Nabi. Di antaranya:

1. Hadits Ubadah bin Shamit dr. Dalam hadits tersebut
disebutkan:

Kta tidok boleh mencabut uruson dari ohlinyo kecuali iiko'
kalion melihat kekofiran yong nyoto, don kalion memiliki bukti'

bukti dori Altoh dolom uruson ini.s6

lmam An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah ''

janganlah kalian melepas para pemimpin dari kekuasaannya dan

jangan pula menentang mereka kecuali apabila kalian melihat

kemungkaran pada mereka yang benar-benar kalian ketahui dari

aturan lslam. Apabila kalian melihat hal itu, maka ingkarilah

kemungkaran mereka dan katakanlah kebenaran kepada mereka

sesuai dengan kondisi kalian: Adapun memberontak dan

memerangi mereka adalah haram berdasarkan ijma' kaum

muslimin meskipun mereka ini fasik dan zhalim."sT

2. Hadits Auf bin Malik bahwa Rasulullah S bersabda:

W r Mi'S'::i'e 4 ;4t'J3;l ;+
E H't "e 4 r!t'#:',rr3 # t it;'t

HR. Muslim, Lihat Shahih Muslim bi Symh An-Nawawt, 17: 228.

Shablh Muslim bi Syarh An-Nao awl l2: 229.

'€'+L6 t:;s frj';t1r lf 16 ^sf;\ia)uit:0
i';; y. y,,

56.
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Seboik-boik pemimpin kolian odaloh orong-orong yong kalion
cintai don mereko pun juga mencintoi kolion, serto orong-
orang yang kalian dookon dan mereka pun jugo mendoakan
kolian. Sebaliknyo, seburuk-buruk pemimpin kolion odoloh
orong-orang yong kalian benci, dan mereko pun jugo
membenci kalion serto orong-orong yang kalion loknat don
mereko pun jugo melaknot kolion. Saloh seorang sohobot
bertonyo, "Ya Rosulullah, bolehkoh komi memerongi
mereko?" Rasulullah menjowob, "Jongan, seloma mereko
mendirikon sholot di tengah-tengoh kalian! Apobita kolion
melihot sesuotu yong kalian benci dori pora pemimpin kolian,
mako bencilah perbuotonnyo sojo dan jangon kolion
melepaskon ketaato n ! "5

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum
memberontak pemimpin yang melakukan bid'ah. Sebagian ulama
berpendapat boleh memberontaknya. Al-eadhi bin ,lyadh

berkata, 'Apabila tiba-tiba seorang pemimpin menjadi kafir dan
mengubah syariat atau melakukan bid'ah, maka kepemimpinannya
batal dan gugurlah ketaatan kepadanya. lGum muslimin wajib
bangkit melawannya, mengudetanya dan mengangkat pemi m pi n
yang adil."se

HR. M uslim, kitab Al -IntAr ah, b ab K:l,y dru Ainmah w a Syir drihim. 3 : I 4g I
Shabih Muslim bi Sy arfu An-N awac.pt, lZ : 219.

58

59
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Syarat kudeta ini adalah jika ada kemampuan untuk itu. Jika

kaum muslimin lemah, hukumnya tidak waiib. Sebagian ulama

berpendapat bahwa tidak boleh memberontak dan mengudeta

pemimpin yang melakukan bid'ah kecuali jika dia mengaiak pada

bid'ah yang berakibat pada kekafiran yang nyata.

lbnu Hajar menjelaskan permasalahan ini dalam diskusinya

bersama lbnut Tin yang menukil ijma' mengenai bolehnya

mem berontak terhadap pemi mpi n yang mengajak pada kekafi ran

atau kebid'ahan. Dia berkata, 'Anggapan lbnu Tin tentang ijma'

untuk mengadakan perlawanan iika khalifah mengaiak pada bid'ah

adalah tertolak kecuali jika bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah

yang bisa menjadikan kafir. Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim dan Al-

Watsiq mengajak manusia pada bid'ah paham Al-Qur'an adalah

makhluk. Mereka menjatuhkan hukuman kepada para ulama

dengan membunuh, memukul, memenjarakan dan berbagai

bentuk penghinaan untuk mendukung bid'ah tersebut. Meskipun

demikian, tidak ada seorang ulama yang berpendapat wajibnya

melakukan pemberontakan kepada mereka karena bid'ah tadi.

Masalah ini terus berlanjut hingga belasan tahun. Ketika Al-

Mutawakil menjabat kekhilafahan, dia mencabut uiian tersebut

dan memerintahkan untuk menampilkan sunnah."60

llKltu uJ"L Lolnh *nn"obut urusan doti ohl;nyo
t;|,:kcoul; 

i;Lo kolion *nlihot LnLofiron yorg

'.:,' ng a,ta, r' do.o Lol;on mem;l ;L; L"Lt; -b 
"Lt; 

d"rl
Alloh kl"^ urusan ini."

HR. Muslit t

60. FathAl-Bari, 13: 116.
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Hal lain yang menguatkan pendapat di atas adalah apa yang

disebutkan oleh lbnul Jauzi dalam kitabnya Mon1qib Al-lm6m
Ahmod, bahwa Al-Mu'tashim berkata kepada lmam Ahmad,
"Celakalah engkau! Jawablah pertanyaanku, tidakkah kamu
mengenalku? Tidakkah kamu mau datang kepada kami?" Maka
Abd urrah man bi n lshaq berkata kepada Al- M u'tashim, "sungguh

dia telah mengenal Anda sejak tiga puluh tahun yang lalu. Dia
berpendapat adanya kewaj i ban u ntu k menaati Anda serta berj i had

dan berhaji bersama Anda."6l

Syaikhul lslam telah menjelaskan bahwa manhaj Ahlus
Sunnah wdJamaah dalam berjihad bersama para pemimpinfojir
adalah jalan tengah antara manhaj Khawarij dan Murji'ah. Dia
berkata, "Sesungguhnya jalan tengah yang merupakan bagian dari
agama lslam yang murni adalah berjihad melawan orang yang
berhak untuk dilawan bersama setiap pemimpin dan kelompok
yang lebih baik keislamannya jikatidak mungkin berjihad melawan
mereka kecuali demikian. Demikian juga tidak boleh membantu
kelompok yang berperang dengan tujuan maksiat kepada Allah.
Yang diperbolehkan adalah menaatinya dalam ketaatan kepada
Allah dan tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebab, tidak
boleh menaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang

Khaliq."62

Perhatikan perkataan lbnu Taimiyah, "Bersama setiap
pemimpin dan kelompok yang lebih baik keislamannya."
Perkataan ini menuhjukkan bahwa seorang muslim berjihad
bersama kelompok yang lebih dekat pada lslam dan kebenaran
walaupun dalam kelompok tersebut terdapat kekurangan atau

Malil4ib Al-InAm Almnd, Hal. 323.
Majmft' Al-Fattwd, 28 : 508.

61.
62.
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kebid'ahan. Bid'ah itu sendiri bermacam-macam sebagaimana

telah dijelaskan di dePan.

Hukum meminta bantuan kepada ahli bid'ah dalam

memerangi orang-orang kafir

Dr.AbdullahAth-Thuraiqimenyebutkanmasalahini.Dia
menukil adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam

masalah tersebut. Sebagian ulama ada yang membolehkan dan

sebagian yang lain melarangnya. Kemudian dia menyebutkan

bahwa dalam masalah ini ada perinciannya mengingat bahwa ahli

bid'ah tidak terlepas dari kondisi-kondisi berikut:

+ Bisa jadi ahli bid'ah tersebut seorang diri, beberaPa orang'

atau sebuah iamaah yang memiliki kekuatan' t

* Bisa jadi ahli bid'ah tersebut orang yang taklid atau pemimpin

bid'ah tersebut.

.r Bisa jadi bid'ah tersebut menyebabkan kafir dan tidak

menyebabkan kafir.

Masing-masing kondisi di atas memiliki hukum tersendiri.

Jika ahli bid'ah tersebut seorang diri, maka dia tidak memiliki

pengaruh yang berarti bagi pasukan Perang kecuali iika diangkat

sebagai panglima atau konsultan. Namun iika ahli bid'ah tersebut

sebuah jamaah yang memiliki banyak anggota, maka mereka dapat

mempengaruhi pasukan dan perialanan perang'

Kemudian Ath.Thuraiqi berkata, 
..Singkat kata, jika ahli bid'ah

tersebut menyembu nyi kan bid'ahnya, sedangkan bid'ahnya tidak

menjadikannya kafir, maka pendaPat yang benar adalah boleh

meminta bantuan kepadanya untuk memerangi kaum kafir dan

para pembangkang secara mutlak. Tetapi iika ahli bid'ah tersebut

mengajak pada bid'ahnya, maka tidak selayaknya meminta
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bantuan kepadanya kecuali jika memang sangat dibutuhkan.
Misalnya, sangat membutuhkan pendapatnya atau kekuatannya
dengan syarat aman dari tindakannya yang berbahaya."er

l. Memberi Kepercayaan Kepada Mereka untuk
Mengemban Tugas Dalam Negara lslam

Tidak ada yang membahas masalah ini kecuali sedikit dari
para ulama. Diantara ulamayang menjelaskan hal iniadalah Abul
Hasan Al-Mawardi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam diriseorang menteri pelaksana. Dia berkata, "Heridaknya
dia bukan pengikut hawa nafsu sehingga hawa nafsunya dapat
mengeluarkan dirinya dari kebenaran menuju kebatilan serta
menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang batil."#

lmam fuy-Syatibi menyebutkan bahwa ahli bid'ah tidak
boleh diangkat untuk menduduki jabatan dalam sebuah
kepemimpinan. Dia tidak boleh menjadi gubernur maupun
hakim.6s

Al-Bahuti berkata, "seoraqg mustim haram meminta
bantuan kepada orang Rafidhah dalam urusan kaum muslimin,
seperti urusan perang, urusan jabatan, kompetensi dan urusan
lainnya, karena bahayanya lebih besar; mengingat mereka itu
menyeru pada bid'ah."66

Dr. Abdullah Ath-Thuraiqi menyebutkan pendapat ini,
kemudian dia menjelaskan bahwa pendapat tersebut masih
bersifat umum dan perlu dijelaskan secara rinci dari dua sisi:

Al-Isti'dnah bi Ghnir Al-Muslimtn fr Al-Ft4h At-lstAffi, hal. 4OO4OZ
AI. AbkAm As - Suhhnniy ah, Hal. Z 6.
Lihat,'\l-I' tishtn, l : 17 6.
Kasydf Al-QanA',3:63.

63.

64.

65.

66.
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Pertomo, dari sisi ahli bid'ah dan hakikat bid'ahnya.

Keduo, dari sisi tugas yang dibebankan dan tabiat tugas

tersebut.

Adapun sisiyang Pertama, maka dilihat dari bid'ah itu sendiri,

mengingat bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang besar

dan ada yang lebih rendah darinYa.

Adapun sisi yang kedua, maka dilihat dari tabiat tugas

tersebut karena tugas itu banyak sekali dan tidak terbatas. Di

antaranya tugas keagamaan, sePerti bagian Pengawasan darl

sebagainya, dan tugas keduniaan yang tingkatannya sangat banyak.

Kemudian dia berkata, "Orang yang melakukan bid'ah

juz'iyyoh67 jika tidak mengaiak pada bid'ahnya, menurut saya

bid'ahnya bukan penghalang untuk memberinya iabatan. Akan

tetapi, tugas tersebut tidak diberikan kecuali ketika dibutuhkan.

Adapun orang yang melakukan bid'ah kulliyyoh6s ada dua

ketentuan. Jika mengajak pada bid'ahnya, dia tidak boleh diberi

kekuasaan untuk memegang tugas-tugas umum secara umum.

Sedangkan tugits-tugas yang tergolong biasa diperbolehkan ketika

dibutuhkan dan aman dari keburukannya. Jika tidak mengaiak pada

bid'ahnya, dia boleh diberi kekuasaan ketika dibutuhkan."6e

Ketentuan ini iika bid'ah tersebut bukan bid'ah yang

menjadikan pelakunya kafir. Adapun jika bid'ah tersebut adalah

bid'ah yang meniadikan pelakunya kafir, maka tidak boleh

memberinya jabatan. Pemimpin kaum muslimin hendaknya

mampu menimbang antara maslahat dan mafsadat dalam

Bid'ah juz'iyyah adalah bid'ah yang terbatas hanya dikerjakan oleh pelakunya dan tidak

menyebar kepada orang lain."d

Bid'ah kuliyyah adalah bid'ah yang dampaknya tidak hanya terbatas kepada peiakunya,

namun juga menyebar kepada orang lain."d

AI-Isti'dnah bi Ghdir AL-MusIinAn fi AI'Fu1h AI'IslAmi, hal. 4AQ07 .

67.

68.

69.

Kaidah dan Adab Orang Yang Adil 221



memberi jabatan kepada pelaku bid'ah. Jika dengan
mengangkatnya dapat menyebabkan ahli bid'ah semakin kuat,
sedangkan Ahlus Sunnah semakin lemah, maka tidak boleh
mengangkatnya dalam kondisi seperti ini.

Kedua: Memberi Sanksi dan Hukuman Kepada
Pelaku Bid'ah

lni adalah sisi kedua penilaian terhadap seorang pelaku

bid'ah. Sisi ini didasarkan pada kesesatan dan penyimpangan ahli

bid'ah dari kebenaran. Untuk memelihara ol-haq serta mencegah

kebatilan dan pelakunya, Ahlus Sunnah wdJamaah menetapkan
hukuman bagi ahli bid'ah secara bertahap, mulai dari memutus
hubungan (ol-hojr), memberi sanksi (to'zir) dan menjatuhkan
hukuman mati.

Ada perkara penting yang harus dijelaskan di sini, bahwa
pemberian hukuman kepada pelaku bid'ah itu berbeda-beda
sesuai dengan kondisinya. Hukuman ketika kondisi mereka kuat
berbeda dengan ketika kondisi meqeka lemah. Hukuman ketika
mereka melakukan bid'ah secara terang-terangan berbeda
dengan ketika mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi.
Demikian juga, hukuman ketika mencegah mereka dapat
mendatangkan maslahat berbeda dengan ketika tidak
mendatangkan maslahat. Berikut ini penjelasannya secara rinci:

a, Memutus Hubungan Dengan Pelaku Bid'ah

Yang dimaksud dengan memutus hubungan adalah berpaling
dari pelaku bid'ah, tidak bermajelis dengannya, tidak berbicara
dengannya, tidak mengucapkan salam kepadanya dan tidak
mengunjungi rumahnya.
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Dasar dari syariat ini adalah perintah Rasulullah ffi untuk

memutus hubungan dengan tiga orang sahabat yang' tertinggal

dalam Perang Tabuk. Demikian iuga dalam perkataan salaf

terdapat indikasi yang menuniukkan hal tersebut. Di antaranya

adalah:

lbnu Abbas berkata, "Janganlah bermaielis dengan pengikut

hawa nafsu karena bermajelis dengan mereka akan meniadikan

hati sakit."7

Abu Qilabah berkata, "Janganlah kalian bermaielis dengan

pengikut hawa nafsu. sungguh, saya tidak meniamin kalian bisa

aman dari ikut tenggelam bersama kesesatan mereka, atau

mencam pu radu kkan sebagian pengetah uan yang kalian mi I i ki. "7 |

Ada seorang Penganut bid'ah datang kepada Jundab bin

Abdullah Al-Baiali. Orang itu kemudian bertanya kepadanya

tentang sebuah ayat Al-Qur'an. Jundab lalu berkata, 'Jika engkau

seorang muslim, maka aku akan melarang aPa yang telah engkau

kerjakan."72

tAloli b;d'oh t;JaL bJeh dionsLat untuL

nnnluluL; iabatan Jolo* 
"nbuoh

be,pemimpinan. Dia $J"L bolnh menioli
:gi,bn rur maupun lrnl"i*-"

Irnarn Asy-Syttiti

70.
71.
11

Asy-Slari'ah, Karya Al-Ajuri, hal. 61.

Ibid, hal. 62.

ALftmirr", karya Ibnu Abi SYaibah, Hal' 83.
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Yahya bin Abi Katsir berkata, 'Jika engkau berpapasan
dengan seorang ahli bid'ah dijalan, maka ambillah jalan lain."73

Yang perlu digarisbawahi disini; memutus hubungan dengan
pelaku bid'ah merupakan bentuk toqtarrub dan ibadah. Oleh
karena itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar diterima,
yaitu:

1. lkhlas

lkhlas merupakan timbangan amal batin. Oleh karena itu,
orang yang mengisolir atau memutus hubungan dengan pelaku
bid'ah harus berniat dalam rangka nasihat kepada Allah, kitab-
Nya, Rasul-Nyadan kaum muslimin. Dia juga harus berniat untuk
mencegah bid'ah dan pelakunya agar mau kembali kepada sunnah
serta tidak mencampuradukkan niat tersebut dengan niat lain.
Sebab dalam hal ini, hawa nafsu sangat berpotensi untuk ikut
masuk.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, 'Jika ketentuan ini
telah diketahui, maka pengisoliran yang sesuai syariat merupakan
amalan yang diperintahkan Allah dan ftasul-Nya. Ketaatan itu harus
dilandasi niat ikhlas-ikhlas karena Allah dan sesuai dengan
perintah-Nya. Barangsiapa mengisolir karena hawa nafsu, atau
mengisolir dengan pengisoliran yang tidak diperintahkan, maka
hal tersebut tidak termasuk dalam hal ini."7a

2. Mutdba'ah (meneladani Rasulullah) yang merupakan
timbangan amal lahiriah

Mengisol ir pelaku bid'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang
dibangun di atas kaidah memelihara maslahat dan mencegah

Al.Lalikai, l: 137.
Majnri' Al. F atdw d, 28 : 208.

73.
74.
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mafsadat. Tentang hal tersebut, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah

berkata, "Pengisoliran ini berbeda-beda sesuai perbedaan kuat

dan lemahnya orang-orang yang mengisolir serta sedikit dan

banyaknya mereka. Maksud pengisoliran ini adalah mencegah

orang yang diisolir dari penyimpangan, menghukumnya dan

melindungi kalangan awam dari orang sePerti dirinya. Apabila

maslahat tidak mengisolirnya lebih kuat daripada maslahat

mengisolirnya, maka tidak disyariatkan untuk mengisolir orang

tersebut." Sampai pada perkataannya, "Oleh karena itu, harus

dibedakan antara temPat yang banyak terdapat bid'ah dengan

tempat yang tidak demikian. Misalnya, Qadariyah banyak tersebar

di Bashrah, ilmu nujum banyak tersebar di Khurasan dan Syi'ah

banyak tersebar di Kufah. Demikian iuga harus dibedakan antara .'

mengisolir para pemimpin bid'ah yang ditaatidan selain mereka.

Jika maksud dari syariat telah diketahui, maka dapat ditempuh

jalan yang paling mudah untuk mencapai hasilyang dimaksud."Ts

Pada kesemPatan yang lain lbnu Taimiyah tsz berkata,

"Menjatuhkan sanksi dan.hukuman kepada orang zhalim terkait

dengan syarat adanya kemampuan. Oleh karena itu, terdapat

perbedaan hukum syariat dalam dua macam pengisoliran antara

orang yang mamPu dan orang yang lemah serta antara sedikit

dan banyaknya mauPun kuat dan lemahnya kezhaliman yang

dilakukan penganut bid'ah."76

Syaikh Bakr Abu Zaid menegaskan masalah ini dalam

bu ku nya H oj r Al - Mubtodi' . Dia berkata, "J i ka kemenangan berada

di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perintah untuk

mengisolir penganut bid'ah tegak di atas pokoknya. Tetapi iika

kekuatan dan kuantitas pengikut berada pada penganut bid'ah-

Mayrul' AI'F atdw a, 28: 206-207

Ibid, 28: 211-212.
7s.
76.
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wo 16 ftaulo wo 16 quwwoto iilA biilAh-maka tidak boleh mencegah
penganut bid'ah maupun selainnya dengan cara mengisolir. Jika
maksud yang diinginkan syariat tidak tercapai, pengisoliran pun

tidak disyariatkan. Jalan yang mesti ditempuh adalah dengan

menjinakkan hati karena dikhawatirkan keburukan justru
bertambah dengan adanya pengisoliran."TT

Di antara hal yang membuktikan hal tersebut adalah ketika
lmam Ahmad mendapat uiian fitnah, dia tetap bergaul dengan
para penganut bid'ah dengan baik dan berbicara kepada mereka
dengan argumen. Yang demikian itu karena kekuatan dan
kekuasaan berada di tangan mereka.78

Agar sebab-sebab yang mengharuskan pengisoliran bisa
terealisasi, maka harus ada kepastian beberapa hal berikut.

l. Memastikan dan membuktikan adanyabid'ah tersebut. Tidak
cukup dengan kabar burung, tetapi harus ada bukti dengan
mendengar perkataannya atau melihat langsung perbuatan
dan tulisannya.

2. Bid'ah yang dilakukan adalah perkara yang telah disepakati
status bid'ahnya. Tidak boleh mengisolir seseorang karena
perkarayang masih diperselisihkan para ulama mengenai sta-
tus bid'ahnya.

3. Sampainya hujah kepada ahli bid'ah yang bersangkutan dan
dia memahaminya. Selain itu, tidak ada faktor penghalang

berupa kebodohan, syubhat dan kelalaian.Te

Hajr Al-Mubndi', Hal. 45.
Majmt' Al-FatAwA, 28: 340.
Lihat flagqah Al'Bid'ah wa Afuknmuht, 2: 340.

77.

78.
79.
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t.

Di antara ketentuan-ketentuan dalam mengisolir ahli bid'ah :

Memperhatikan kondisi ahli bid'ah tersebut, dariiisi apakah

dia tergolong orang yang mengajak pada kebid'ahannyaatau

tidak, apakah dia menampakkan atau menyembunyikan

bid'ahnya, apakah dia melakukannya karena bodoh atau ikut-

ikutan serta apakah dia termasuk orang yang terus menerus

mengerjakan bid'ah atau tidak.

Tentang hal tersebut, Syaikhul lslam,lbnu Taimiyah berkata,

"Oleh karena hal ini dan yang semisalnya, kaum.muslimin

melihat perlunya mengisolir oftmg-orang yang menamPakkan

tanda-tanda penyelewengan dari kalangan ahli bid'ah yang

menampakkan bid'ahnya dan mengaiak manusia padanya dan ,
dari kalangan pelaku dosa besar yang menampakkan
perbuatan dosanya. Adapun orang yang menyembunyikan

kemaksiatannya atau menyembunyikan bid'ah ghoiru

mukoffiroh, mereka tidak perlu diisolir. Pengisoliran hanya

berlaku bagi orang-orang yang menyeru pada bid'ah. Sebab,

pengisoliran merupakan salah satu bentuk hukuman,

sedangkan hukuman itu hanyi berlaku bagi orang-orang'yang

menampakkan kemaksiatan; baik melalui perkataan mauPun

perbuatan."so

Memperhatikan tingkatan-tingkatan bid'ah dan urutan-

urutannya.

Tingkatan bid'ah itu tidak sama. Ada bid'ah yang merupakan

kekafiran dan ada pula bid'ah yang setingkat dengan dosa

besar. lmam Asy-Syatibi v berkata, "Sesungguhnya mencela,

menghukum, mengusir, menjauhi atau mengingkari mereka

itu disesuaikan dengan kondisi bid'ah itu sendiri. Apakah bid'ah

80. Majmtr' Al-Fatlwd, 74: 17 4-17 5'

2.
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tersebut tergolong besar kerusakannya di dalam agama atair

tidak? Apakah pelakunya orang yang terkenal atau bukan?

Apakah dia mengajak manusia padanya atau tidak? Apakah
dia termasuk orang yang selalu dikenang oleh pengikutnya

atau bukan? Jauh dari manusia atau tidak? Apakah dia
mengerjakan bid'ah tersebut karena kebodohan atau
bukan?"81

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, 'Adapun

mengisolir ahli bid'ah, maka hal ini tergantung pada bid'ahnya.

Jika bid'ah tersebut adalah mukoffiroh,wajib mengisolirnya. Tetapi
jika bid'ah tersebut bukan mukaffiroh, maka sikap kita dalam
mengisolirnya adalah sebagai berikut. Jika ada maslahat dari
pengisolirannya, kita lakukan. Namun jika tidak ada maslahat, kita
jauhi hal ini. Yang demikian tersebut karena pada dasarnya
mengisolirorang mukmin adalah haram. Nabiffi bersabda, 'Tidok

halol bogi seorong mukmin untuk mengisolir soudoronyo melebihi

tiga hari.'Setiap mukmin, walaupun dia fasik, haram untuk diisolir
jika tidak ada maslahat dalam pengisolirannya. Tapi jika ada
maslahat dalam pengisolirannya, kita boleh mengisolirnya karena
pada saat itu pengisoliran merupakan obat. Sebaliknya, jika tidak
ada maslahat dalam pengisolirannya, atau justru maksiat dan dosa
akan bertambah, maka meninggalkan sesuatu yang tidak
mengand u ng maslahat adalah maslahat tersend i ri. "82

Berikut ini pernyataan Syaikhul lslam yang menyalahkan
orang yang berpendapat bahwa pengisoliran bisa dilakukan pada

semua kondisi. Dia berkata, 'Ada sekelompok orang yang
menganggap umum kaidah ini. Mereka melakukan pengisoliran
dan pengingkaran terhadap perkara yang tidak diperintahkan

Al.l'tish4tn,7: 175.
Al-Majmfr' At-Timn?n, 1 : 30 13 7.

81.
82.
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untuk mengisolir dan mengingkarinya. Pengisoliran tersebut tidak

diwajibkan dan tidak pula disunnahkan. Bisa iadi dengan

melaku kan pengisol i ran, mereka men i nggal kan perkara-perkara

yang wajib dan sunnah. Sebaliknya, mereka iustru mengeriakan

perkara-perkara yang diharamkan."E3

Maksudnya, bisa iadi pengisoliran mereka terhadap ahli

bid'ah mengakibatkan mereka meninggalkan shalat iamaah di

belakang ahli bid'ah itu dan meninggalkan iihad bersamanya. Bisa

jadi pula, pengisoliran merekaterhadap ahli bid'ah mengakibatkan

mereka mengerjakan sesuatu yang haram, sePerti mehyulut api

fitnah, menumpahkan darah dan melenyapkan harta'

Syaikhul lslam tidak melupakan orang-orang yang

meninggalkan dan meremehkan hukuman pengisoliran, padahal

ada faktor-faktor dan ketentuan yang mengharuskannya' Dia

berkata, "sekelompok orang lain menghindari pengisoliran secara

keseluruhan. Mereka tidak mau mengisolir perkara-perkara buruk

lagi bid'ah yang diperintahkan untuk diisolir. Kalaupun mereka

meninggalkan perkara-perkara buruk lagi bid'ah tersebut, itu

hanya karena berpaling; bukan karena membencinya dan tidak

mau melakukannya sama sekali. Memang terkadang mereka

meninggalkan perkara-perkara buruk lagi bid'ah karena

!ftiigbn'la,lt bur*"i nl; " Jnng o, peng ikut

',',.hn*,o igfuu,' kornno ber*oi nl i " 
Jnng on

'.; ;iL;o *,nrioJiLan hati soLit."

IL'r,' AtLrt

83. Malmt' Al-FafiwA, 28: 213
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membencinya dan tidak mau melakukannya, namun merekatidak
melarang orang lain dari perkara tersebut. Mereka juga tidak mau
memberikan sanksi orang yang berhak menerima sanksi; baik
dengan diisolir maupun sanksi lainnya."e

Darisinijelaslah bagi kita bahwa praktek pengisoliran harus
disertaidengan ilmu, pemahaman, dan bashirah. Dengan semua
itu, seorang muslim bisa melakukan pengisoliran apabila memang
disyariatkan selta menjinakkan hati,apa.bila memang tidak
disyariatkan untuk melakukan pengisoliran dan tidak ada
maslahatnya.

b. Membunuh Penganut Bid'ah

Hukuman mati bagi ahli bid'ah termasuk bagian dari ia'zir
(sanksi), sedangkan to'zir hanya bisa dilaksanakan setelah
terpenu hi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan tersebut adalah.

l. Penganut bid'ah mengajak orang lain pada bid'ahnya.

2. Hukuman mati diputuskan oleh penguasa kaum muslimin.
Tidak boleh seseorang menuruti pendapatnya sendiri dalam
hal ini.

3. Bid'ah tersebut tergolong berat, seperti bid'ah Haruriyah dan
Rafidhah.

4. Tidak menjatuhkan hukuman mati kecualijika kerusakannya
hanya dapat dicegah dengan cara dibunuh. Namun jika
kerusakannya bisa dicegah dengan selain dibunuh, makatidak
boleh menjatuhkan hukuman mati.

5. Hukuman mati tersebut tidak menimbulkan fitnah yang besar,
namun ada maslahat yang bisa diambil.

84. Ibid, 28:213.
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6. Tidak boleh menjatuhkan hukuman mati hingga siterpidana

diminta untuk bertaubat dan diielaskan kepadanya kebenaran.

Di antara dalil yang membolehkan untuk membunuh ahli

bid'ah adalah apa yang terjadi pada Ghailan Ad-Dimasyqi ketika

menganut paham Qadariyah. Dia melakukannya secara terang-

terangan dan mengajak manusia padanya. Umar bin AbdulAziz

lalu melarangnya. Setelah itu, Ghailan nampak berhenti. hda masa

Hisyam bin Abdul Malik menjabat khalifah, dia kembali berbicara

dan menampakkan bid'ahnya sekali lagi. Hisyam bin Abdul Malik

lalu memerintahkan lmam Al-Auza'i untuk mendebatnya. lmam

Al-Auza'i pun mendebatnya hingga dia kehabisan alasan.

Kemudian lmam Al-Auza'i berfatwa agar dia dibunuh. Khalifah

Hisyam bin Abdul Malik lalu membunuhnya. Demikian iuga, Khalid

bin Abdullah Al-Qusrijuga membunuh Al-Ja'd bin Dirham.ss

Contoh di xas adalah hukuman untuk satu orang yang ielas

mampu untuk dilakukan. Adapun hukuman mati untuk

sekelompok ahli bid'ah juga disyariatkan' Dalil tentang hal. ini

adalah hadits yang diriwayatkan oleh lmam Al-Bukhari dari Ali

bin AbiThalib w bahwa Nabiffi bersabda:

t>&i,i :\i^ ' " r(:!i i**
'6:r\6 g>r:-,yi,

Akon dotang pada al<hir zaman sekelompok orong. Mereko

85. Dar'u Th'arrudh Al-Aql wa An-Naql (7: 172 - 173) dan Al-Aqd Al'Farid, 2: 379 -
380.

L
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berusio mudo don memiliki sedikit ilmu. Mereko mengatakon

dori perkotoon seboik-boik monusia. Mereko lepos dori ls-
lam seperti leposnya anokpanoh dori busurnya. lmon mereka

ti dak melebihi ke rongkongo n ny o (tidak mosuk hoti). Di mona
sajo kolian menjumpoi mereka, moko bunuhlah mereka
koreno bagi orong yang membunuh mereko okon mendapat
pohalo di hori kiomot.86

Ali bin AbiThalib M& juga pernah memerangiorang-orang
Khawarij. Ketentuan ini tidak hanya bedaku bagi orang-orang
Khawarij, tapi berlaku bagi semua pengikut hawa nafsu yan! telah , o

keluar dari Jomo' otul Muslimin (kekhilafahan lslam).

*ep*

86. HR. Bukhari, dalam kitab A,.Mann4ibbab'altnrlt rm+utbuwwahfi al-Isltun. Hadits no.
3611. Lihat Fath AI-BAd, 6: 618.
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PtAr[ Kltu*

Berdakwah Kepada
Ahli Bid'ah dan Status
Taubat Mereka

bid'ah bisa diubah dan

pengaruh kepada

Mungkinkah pelaku bid'ah bertaubat dari

bid'ahnya?

Para ulama berbeda pendapat tentang

masalah taubat bagi ahli bid'ah. Sebab dari

perbedaan pendapat tersebut adalah adanya

kontradiksi antara dalil-dalil yang menyatakan

bahwa tidak ada taubat bagi ahli bid'ah dengan

kenyataan yang terjadi. Banyak riwayat yang

menyebutkan bahwa banyak ahli bid'ah yang

bertaubat dan kembali pada madzhab Ahlus

Sunnah wdJamaah.
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Dalil-Dalil dan Atsar y^ng Diiadikan Argumen
Mengenai Terhalangnya Tawbat Ahli Bid'ah
l. Diriwayatkan dari Anas p#, dia berkata: Rasulullah ffi

bersabda:

ytak ,-.-Q * tlr v,;--t llr it

Sesungguhnyo Alloh menghalongi toubot dori semuo ahli

bid'oh.l

2. Diriwayatkan dari lbnu Abbas @1, bahwasanya Rasulullah ffi
bersabda:

e+'?'i" ;L at+ ?w';s'-g" tf hr 
"if/v t .,

Allah enggon menerimo amal dari ahli bid'ah hingga dia

meninggolkon bid' ohnyo.z

3. Dari Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah ffi bersabda
kepada Aisyah:

Ct ,9 t;s t #) t;; Lt;.lt ,s!.a::,G r,;

Li ,a.ltri ,ii dr, ai>r;rr,t:;\11-r-Jr *c.>(
o' ':. ,; .ir' 

"

?r(,,ti!t =*i 
t' t:; lt ,tr,rt A:.s.t--e

n...o9 ot- 0o ,oto ,4 t-o6, oti
tt-t € t't e$ j f<i, Ul ,o.ipl fd

Wohoi Aisyoh! Sesungguhnyo orong-orong yang memecah

1. HR. Al-Haitsami dalamMajmd As-Zawd'id. dengan sanad shahih, 10: 189. Imam Ath-
Thabrani dalam Al-Ausath berkata, "Para perawi hadits ini jayyid kecuali Harun bin
Musa Al-Gharawi. Dia riqah." Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini dalam Silsikh
Ash-Shabfoth,4: 154.
HR. Ibnu Majah bab ljtindb Al-BiAa' wa AI-Jidnl, 1: 19 dengan sanad dha if
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belah agomanyo don mereko (terpecoh) meniodi beberopa

golongan adoloh ohli bid'oh, pengikut hawo ndsu don

orang-orang sesot urnot ini. Wohoi Aisyoh! Sesungguhnyo

tiap-tiop doso itu ado toubotnyo seloin pengikut howo don

bid'oh. Tidok oda toubot bagi mereka. Aku berlepds diri

dari mereka dan mereka iugo berlepas diri doriku.3

Selain hadits-hadits di atas, masih banyak otsar yang

menyatakan tidak diterimanya taubat ahli bid'ah. Di antaranya

adalah perkataan Al-Hasan Al-Bashri, 'Allah tidak menerima

sedikit pun dari ahli bid'ah."a

Orang yang mau mencermati hadits-hadits di atas akan

menemukan bahwa tidak ada hadits yang shahih kecuali dua hadits

saja. Yaitu sabda Rasulullah:

y\r'J? +-r-e ;r tj:t y:-t ir Lt

Sesungguhnyo Allah mengholangi taubot dori semua ahli

bid'oh.

Dan hadits:

't:6iv or;ir ol?t", g;;l, ,EUU6 L;i.
'. al 6 3,. o ,o) r, Ar.Jl ,4 &,'JXg *'nt q;t':; &,;
J6 pq" \t:k:; jy,altr;;"& yr:|F"

HR. Ibnu Abi Ashim dalamAs-Sutuwh, 1: 8. Dalam riwayat tersebut ada Baqiyah dan

Mujalid bin Sa'id. Keduanya dha'if.
HR. Al-Lalika'i, 1: 139. Barangsiapa yang hendak mendapatkan tambahannya, lihatlah

bukuHa4qah Al-Bid ah. Daiam buku tersebut banyak disebutkan atsar tentang ini, seperti

pada juz 2:388-392.
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i":Jr'Js':l 3.r:3r n-u*
Akon keluor sekelompot orong dori oroh ti'mur.'^,ur"no

memboco Al-Qur'on, topi bacoan mereka tidak melebihi

tenggorokon mereka. Mereko terlepos dori agomo lslom

seperti terleposnya onok panoh dori busurnyo. Mereko tidok
akan kembali pado ogomo lslom hinggo anokpanoh tersebut

kemboli logi ke pongkal busur.s Rasulullah ditanya, "Apa tondo-

tanda mereko, wahoi Rosululloh?" Beliau menjawob, "Kepola

mereko gundul."6

Syaikh Sa'id Al-Ghamidi menyebutkan diskusitentang dua

hadits ini.7 Berikut ini ringkasannya.

a. Bahwa hadits pertamatermasuk dari nash-nash ancaman )Nang

sengaja tidak ditafsirkan oleh Ahlus Sunnah walJamaah agar

kesan menakutkan dari larangan berbuat bid'ah tetap ada.

b. Hadits pertamadipahami bahwaahli bid'ah yang meninggalkan

sunnah Rasulullah layak untuk tidak mendapatkan hidayah

taufik dan penerimaan sefta tidak diberikan kemudahan

menuju taubat. Pemahaman ini sebagaimanayang disebutkan

oleh lmam Ahmad ketika ditanya tentang hadits ini,
"Sesungguh nyo Allah menghalongi toubot dori semuo ohli
bid'oh." Apa makna dari menghalangi taubat? Dia menjawab,
'Ahli bid'ah tidak diberi hidayah taufik dan tidak diberi
kemudahan jalan taubat."8

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata ketika
membenarkan perkataan tersebut, "Karena keyakinan yang

Yaitu pangkal busur tempat diletakkannya anak panah.
HR. Al-Bukhari,kitab At-TauLid,bab QirA'ah Al.Fajir wa Al-MmAfi4, 13:545.
Ha$qah Al-Bid'ah wa Ahkfirnuhd, 2: 392.
Ibid.

5

6

7

8
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dimilikinya akan mendorongnya untuk tidak melihat dengan

seksama dalilyang disampaikan oleh lawan bicaranya. Dengan

demikian, dia tidak bisa mengetahui kebenaran."e

Abu Ayyub As-Sikhitayani berkata, "Bertaubat dari

sebuah keyakinan yang dipegang teguh dan diketahui oleh

penganutnya dengan berbagai argumennya memerlukan

pengetahuan, ilmu dan dalil-dalil tandingan."r0

Bisa dikatakan juga bahwa ahli bid'ah di dalam umat lslam itu

terdiri dari dua ienis:

Jenis pertama adalah ahli bid'ah yang hatinya telah

bergantung pada bid'ah dan kenyang dengannya; sebagaimana

sabda Rasulullah ffi: I

ir;i,i ,$.e'r6)uitVi 6"i qc';+
\jbt'^L ;t?"\ y/.'j<jr a:tl*i-;

^u;\y"W
Akon keluar sekelompok orongdori umatku yongdiiongkiti

oleh penyokit hawo nafsu, sebagoimona oniing yong soling

menggigit sotu sorno loin (koreno berebut oir). Tidok oda

urot don persendian yang tersiso kecuoli okon

dijangkitinya.tl

Ahli bid'ah ienis initidak bisadiobati, tidak lagi bermanfaat

nasihat dan dia tidak mau menerima bukti-bukti yang ada.

Tentang haltersebut, Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata,

t6 /
+il c

ts

9.
10.

11.

Ibid.
tbid.
HR. Abu Dawud. dalam kitab As'surnah, bab Svarh As-Sannah' 5: 605'
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"Barangsiapa berkata, 'Taubat ahli bid'ah tidak diterima secara
mutlak,' maka dia telah jatuh ke dalam kesalahan yang
mungkar. Adapun orang yang mengatakan, Allah tidak
mengizinkan ahli bid'ah untuk bertaubat'; maknanya selama
ahli bid'ah memandang bid'ahnya sebagai kebaikan, dia tidak
akan bertaubat. Sebagaimana dia memandang orang kafir
berada dalam kesesatan." l2

Jenis kedua adalah ahli bid'ah yang hatinya belum
terpenuhi dengan bid'ah dan belum bergantung padanya
sebagaimana jenis ahli bid'ah pertama. Ahli bid'ah jcinis ini
memungkinkan untuk bertaubat dan kembali pada kebenaran.

Adapun jawaban dari hadits yang kedua, yaitu sabda
Rasulullah M, "Mereko terlepas dori ogomo lslom seperti
terleposnya anok ponoh dori busurnyo" adalah; bahwa hadits
ini ditujukan untuk orang-orang Khawarij. Selain itu, hadits
initidak mengandung implikasi hukum bahwataubat mereka
adalah sesuatu yang tidak mungkin. Di antara dalil yang
menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh
lmam Al-Hakim dalam Mustadrok-nya dan Ahmad dalam
Musnod-nya. Hadits dariAbdullah bin Syadad, bahwa ketika
orang-orang Haruriyah menyatakan keluar dari pemerintahan
Ali bin Abi Thalib a, dia mengutus Abdullah bin Abbas.
Orang-orang Haruriyah tersebut mendebatnya tentang Al-
Qur'an selama tiga hari. Hasil dari perdebatan tersebut,
sebanyak 3.000 orang dari mereka kembali pada kebenaran.r3

MajmA' Al-Fattwd, ll : 685.
Potongan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Musndrak,
1:152-154, beliau berkata, "Hadits ini shahih atas syarat Muslim,,, dan diriwayatkan
Imam Ahmad dalamMusnad-nya, 15 : 86{?.

12.
13.
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Seandainya dikatakan bahwa maksud dari hadits tersebut

adalah mereka tidak m u ngki n bertau bat, maka hadits tersebut

kontradiktif dengan kenyataan yang teriadi. Padahal tidak

mungkin terjadi kontradiksi antara kabar syar'i dengan takdir

kauni. Kenyataan ini mengharuskan agar hadits ini diletakkan

dalam bab nash-nash tentang janii dan ancaman.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Telah diketahui

dengan pasti bahwa setiaP dosa itu mendapat ancaman, dan

syarat mendapat ancaman tersebut adalah tidak adanya

taubat. Nash-nash ancaman semuanya dibangun di atas nash-

nash tersebut. Sebagaimana ancaman atas perbuatan syirik,

memakan riba, memakan harta anak yatim, sihir, dan dosa-

dosa lainnya."la t

Di antara hal yang menguatkan bahwa taubatnya ahli

bid'ah mungkin diterima adalah nash-nash mutawatir tentang

luasnya rahmat Allah, dan Allah menerima taubat dari hamba-

hamba-Nya. Di antara dalilyang dengan jelas menyebutkan

hal tersebut adalah,

jAi'o|1$;v a:l N t 3rLi"'t e;$t

* at6 "U^. ;t" 3r;,15s F\ 1l tr, ?'F C
6W -p 1fu@i 7;+r"ai XJ;,b:"@ (tji

qtrT 6$ 3* l*t 5,t;r ev u {l ,g;

@ #: ('*ffi o<i;,t* &.q-f\frJli-
Orong-orong yong tidak menyemboh tuhon yang loin

14. Majmfi' ' \-FatdwA, 18 : 187.
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beserto Alloh, tidak membunuh jiwo yang dihoromkan

Alloh (membunuhnyo) kecuoli dengan (alosan) yongbenar

don tidok berzina. Borongsiapo yang melokukan demikion

itu, niscayo dio mendapot (pemboloson) dosa (nyo). (Yakni)

okan dilipat gondokon odzab untuknyo poda hori kiamat

don dia okan kekol dolom adzob itu, dolom keodoanterhino.

Kecuali orong-orong yong bertoubat, berimon don
mengerjokon amal soleh; moko kejohaton mereko diganti

Allah dengon kebojikon. Dan odalah Alloh Moha kngompun
logi Maha Penyoyang. (Al-Furqin l25l:68-67)

Jika taubat orang yang mengerjakan syirik dalam berdoa
dan mengerjakan dosa besar lainnya diterima, maka taubat
ahli bid'ah pun diterima. Bahkan banyak ayat-a\lat dalam Al-

Qur'an yang lebih jelas lagi bahwa pintu taubat terbuka lebar
bagi orang-orang kafir dan musyrik. Sebagaimana firman
Allah,

;^ # u ; * -us;l:ii 
i lbt! i+r y.,:g -# tty

1 t., .at . , i,t tiz tt.- ) 71 .z ) t,t
l,rE o,L, *". ,F "& b'rArj gi/a-te -issss

i r'b'ffi 'b; "rM t $r i i1qi \:r;, i tui t r:ui,
-;as,' ni*9)8,t

Apobilo sudoh habisbulan-bulan Harom itu, mokobunuhloh

orong-orong musyrikin itu di mono sajo kamu jumpoi

mereko, don tangkaploh mereka. Kepungloh mereko don

intoilah di tempotpengintoian. Jiko mereko bertaubot don

mendirikan sholot dan menunoikon zokot, moka beriloh
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kebeboson kepodo mereka untuk beriolan. Sesungguhnya

Atlah Moho Pengompun logi Maho Penyayang. (At:Iaubah

[e]: s)

,ltilb6 N.>ts,ffi i)l-'r,u'"ifr7o fr
O-,ifr W tkl;5"i ob"!v"r"a)

;ri J) 1r;;i Yti 6l Y-l u, 'r-t'- ;#t \t:ls

b3:* tfit',\irf*i*3

Sesungguhnya koftrlah orong-orong Yong mengotakan,

"Bahwasanyo Alloh soloh sotu dari yong tiga," podohat .c

sekoli-koli tidok odo lloh (yang berhok disemboh) selain

Alloh Yong Eso. Jika mereko tidak berhenti dori opo Yang

mereko kotakon itu, pasti orong-orongyang kofir di antora

mereko okan ditimpo siksoon yongpedih. Moka mengopa

mereka tidokbertaubotkepodo Allah don memohon ompun

kepado-Nyo? Don Alloh Moho Pengompun lagi Moha

tunyoyong. (Al-Mi'idah l5l: B-7 a\

Ayx-ayat i ni mem i I i ki faedah bahwa tau bat ah I i bid'ah m u ngki n

untuk diterima. Orang-orang yang bertaubat dengan benar,

maka dosa-dosanya akan diampuni dan dimaafkan.

Taubat Ahli Bid'ahyangMenyeru Pada Bid'ahnya

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada taubat bagi

orang-orang yang menyeru pada bid'ah. Di antara yang

berpendapat demikian adalah Ad-Darimi. Dia berpendapat bahwa

orangyang menyeru pada bid'ah meyakini bahwa bid'ah mereka
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adalah agama bagi mereka. Keyakinan ini adalah berdasarkan

pandangan madzhab mereka yang buruk.15

Pendapat yang benar dan kuat adalah pendapat yang

menyatakan sampai dan diterimanya taubat dari penyeru bid'ah.

Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia mengampuni

dosa para pimpinan kafir sementara dosa mereka lebih besar

daripada para pimpinan ahli bid'ah. Sungguh Allah telah menerima

taubat Abu Sufyan bin Harb, Harits bin Hisyam dan Suhail bin

Amru.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah berkata, "Demikian juga,

orang yang menyeru pada kekafiran dan kebid'ahan itu lebih

menyimpang daripada selainnya. Orang lain itu dihukum atas dosa-

dosanya karena menerima dan mengikutinya. Orang yang

menyeru pada kekafiran dan kebid'ahan itu menanggung dosa

diri sendiri dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat

tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya.
Kemudian jika dia bertaubat, maka tidak ada lagi dosa baginya

dan dosa yang dia tanggung karenamenyesatkan mereka."r5

As-Safarayini menyebutkan perkataan sekelompok ulama,

"Jika seseorang menyeru pada bid'ah kemudian dia menyesali

perbuatan yang telah dilakukannya, padahal banyak manusia yang

telah tersesat karenanya dan bertebaran di berbagai negeri,

bahkan ada yang telah meninggal, maka taubatnya diterima jika

memenuhi syarat. Allah akan mengampuni dosanyadan menerima

taubatnya. Dosa-dosa orang yang tersesat karenanya-yang
dibebankan kepadanya-akan berguguran atas rahmat dari
Allah. Perkataan ini dinyatakan oleh banyak ulama."17

15. Ar-RaddAIn Allahmiyah, karya Ad-Darimi, Hal. 115.
16. Majrnil' Al-Fatfiwd, 16:23 -25.
17. Ghatza' Al-AIbab,7: 581.
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Penjelasan Tentang FaktaTaubatnya Para Pelaku Bid'ah

Fakta menyebutkan bahwa banyak ahli bid'ah yang
bertaubat. Fakta ini menunjukkan bahwa taubat bagi ahli bid'ah
mungkin dan bisa serta diterima secara syar'i karena tidak
mungkin perkara syar'i bertentangan dengan perkara kouni dan
qodari.

Sebagian contoh tersebut telah disebutkan di depan.
Misalnya: taubatnya sekian banyak orang Khawarij melalui tangan

Abdullah bin Abbas, taubatnya Yazid bin Shuhaib Al-Faqir daii
pemikiran Khawarij melalui tangan Jabir bin Abdullah dan
taubatnya Musa bin Hazam dari pemikiran Murji'ah melaluitangan
lmam Ahmad bin Hanbal.

Di antara contoh lainnya adalah taubatnya Abul Hasan Al-
Asy'ari yang dia jelaskan dalam kitabnya Al-lbinah. Dalam buku
itu, dia sebutkan afiliasinya kepada lmam Ahmad dan
komitmennya dengan akidah salafus shalih. Selain itu, dia juga

menjelaskan dalam kitabnya Maqdlit Al-lslimiyin Dalam buku
ini, kita dapatkan Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan akidah

Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah. Dia
menyebutkan bahwa Ah I us Su nnah wd Jamaah menetapkan sifat-
sifat Allah, seperti wajah, dua tangan, dua mata dan istiwd'
(bersemayam). Setelah itu, dia berkata, "lnilah beberapa halyang

'Nlol, enggan menerima o*ol Jori

;; 1: [la,l|,,:$ ; ]1 ;k, tr i n g ga d i o * n r i r g g al k o

bii,'ikaya,,";,

,HR;,,lIbnu Maiah
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Ahlus Sunnah memerintahkannya, menggunakannya dan

berpendapat dengannya. Kami mengatakan sesuai dengan

perkataan mereka yang telah kami sebutkan dan kami mengambil

madzhab dengan madzhab mereka. Tidak ada yang memberi

taufik kepada kami kecualiAllah. Dialah yang mencukupi kita dan

Dialah sebaik-baik Pelindung." r8

Contoh lain lagi adalah taubatnya lmam Al-Juwaini "Sang

Bapak".re Kisah taubat dan kembalinya d,ia ke manhaj Ahlus

Sunnah wal Jamaah dimuat dalam sebuah risalah yang memuat

nasihat-nasihat kepada penganut madzhab Asy'ariyah. Judul
risalah tersebut adalah Rrsdloh ltsb1t AI-'lJluw wa Al-Fouqiyah.2o

Dalam risalah ini, dia menielaskan kebimbangannya dalam masalah

sifat al-fauqiyoh (ketinggian Allah).

Dia berkata, "Saya ibarat orang yang sedang bingung dan

linglung serta orang yang sedang gelisah dengan kondisi hati dan

perubahannya. Saya takut untuk menyatakan secara mutlak sifat
'uluw (tingg,i), istiw6' (bersemayam) dan nuzhl (turun) karena

takut membatasi dan membuat Peny.eruPaan. Bersamaan dengan

itu, jika saya menelaah nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an dan

sunnah Rasul-Nya, saya dapatkan di dalamnyaada nash-nash yang

mengisyaratkan hakikat makna-makna ini. Tetapi saya tetaP

berada dalam kebingungan terhadap perbedaan madzhab dan

pendapat sampai Allah memberikan taufik-Nya kepadaku dan

menyingkap kelemahanku atas kebenaran sehingga bahaya dari

kelemahan tersebut tidak lagi mengkhawatirkanku. Saya merasa

bahagia dibuatnya."

Ma4Alht Al-IsIAnfi in, L : 3 4 5.

Yaitu Abdullah bin Yusuf bin Muhammad A1-Juwaini (wafat 437).

Ar-Ra d' il Al-Mwttriy ah, 7 : 17 5.

16.

t9.
20.
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Dia berkata tentang sifat istiwd', "Jika kita telah mengetihui

dan meyakininya, maka kita akan selamat dari syubhat takwil,

kebutaan ta'thit (pengabaian) serta kebodohan tasyfrh dan tomtsil

(penyerupaan). Kita menetapkan sifat' uluw, fouqiyoh dan istiwd'

Rabb kita di atas 'arsy sesuai yang layak delgan kemuliaan dan

keagungan-Nya."zt

Al-J uwain i terus berusaha untuk menielaskan bahwa d i rinya

telah kembali pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 
.

menetapkan sifat-sifat Allah.

Berikutnya adalah taubat Al-Juwaini sang anak (lmam Al-

Haramain). Setelah lmam Al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah

bin Yusuf Al-Juwaini berdiskusi paniang tentang mendalami ilmu,

kalam, muncullah tanda-tanda kebingungan hingga Allah

memberinya petuniuk pada kebenaran dan pemikiran yang lurus'

Dia berkata, "Para ulama salaf berpendapat untuk

meninggalkan takwil, membiarkan teks kalimat apa adanya dan

menyerahkan maknanya22 kepada Allah Yang Maha Tinggi'

Pendapat yang diridhai dan dij4{ikan oleh Allah sebagai hiasan

akal adalah meneladani para pendahulu umat."23

Di antara halyang menuniukkan kembalinyaAl-Juwaini pada

madzhab Ahlus Sunnah walJamaah adalah perkataannya ketika

sakit menjelang kematiannya, "saksikanlah bahwa aku telah

mencabut semua pendapat yang Pernah aku sampaikan yang

menyelisihi pendapat ulama salafus shalih. Sesungguhnya aku

Ibid, l: 175-181.
Madzhab salaf adalah menyerahkan tata cara kepada Allah. semoga inilah yang dimaksud

oleh Al-Juwaini, sebagaimana dia mengutip perkataan Imam Malik kepada orang yang

bertanya kepadanya tentang, " ffaitu) AllahYansMahaPemurah,Yongbersennyam di atas

'mt}."
ALAfudah Al-'Izhilmiyah, karya Al-Juwaini, hal. 32-33. Thhqiq Ahmad Hijaz Al-Saqa'

zt.
22.
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meninggal sebagaimana nenek moyang orang-orang Naisabur
meninggal."2a

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah juga bersaksiatas kembalinya
Al-Juwaini pada manhaj salaf. Dia berkata, "lnilah lmam Al-
Haramain. Dia meninggalkan pendapat yang dia anut dan nyatakan
serta memilih madzhab salaf."2s

Berikutnya adalah taubat Al-Fakhrur Razi. Dia menganut
madzhabAsy'ari. Dia memperdalam ilmu kalam dan filsafat, tetapi
tidak mendapatkannya bisa menghilangkan rasa hau.s dan
mengobati rasa sakit. Justru semua itu menjadikannya bingung
dan linglung. Hingga dia berkata dalam bait-bait syairnya:

Afthir dai pengembaraan aftal adalah terfteftang r

Kebanyaftan usaha dai orang-orang yang pandai berujung pada

ftesesatan

Ruh-ruh ftita merasa asing dengan jand-jasad ftita
Dunia ftita hanya menghasilftan rasa saftit dan bencana

Kita tidart bisa mengambil manfaat dai pencarian ftita seftian
lama

Kecuali ftita hanya mengumpulftan "Katanya" dan "Merefta
berftata"

Setelah itu, dia berkata, "Saya telah meneliti jalan yang
ditempuh ahli kalam dan metode ahli filsafat. Saya melihat jalan

dan metode mereka tidak bisa menghilangkan dahaga dan
mengobati rasa sakit. Saya melihat cara yang paling dekat adalah
metode Al-Qur'an. Saya membaca tentang itsb6t (penetapan),
'(Yaitu) Alloh Yong Moho Pemuroh, Yang bersemoyom di otas 'arsy.'

Crhaha [20]: s)

ffiJhw,har.?75.
25. Majmt' Al-Fatdwd, 4: 73.
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Dan firman-Nya, 'Kepo do-Nyo loh naikperkotoon-perkotoon

yang baik.' (FAthir [35]: l0) Saya membaca tentang nofyu

(peniadaan) dalam firman-Nya,'Tidok odo sesuotu pun yong

serupo dengon Dia, don Dio lah Yong Maho Mendengor lagi Maho

Melihot.'(Asy-Sy0rA [a2]: I l)

Dan firman-Nya, 'Sedong ilmu mereka tidok dopot meliputi

ilmu-Nyo.' Cfhaha [20]: I l0;."2e

lbnu Katsir berkata tentang Al-Fakhrur Razi, "Telah

disebutkan wasiatnya menjelang kematiannya, bahwa dia kembali

dari ilmu kalam kepada jalan salaf. Dia menyerahkan aPa yang

disebutkan-dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits-sesuai dengan

maksud yang sesuai dengan kemuliaan Allah Yang Maha Suci."27 ,

Begitu pulataubat Nashr bin Ashim Al-LaitsiAl-Bashri yang

dituduh menganut paham Khawarii. Keluarnya dia dari akidah

Khawarij benar adanya. Dia adalah salah seorang perawi hadits.28

Begitu iuga Syit bin Rib'i At-Tamimi Al-Yarbu'i. Dia

sebelumnya menganut paham Khawarij dan kemudian

bertaubat.2e "

Faktor-faktor Penting Dalam Mengubah Bid'ah
Ahlus Sunnah walJamaah dan pembela manhai kebenaran

wajib mengubah bid'ah serta mengajak pada sunnah dan akidah

yang benar. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam

mengubah bid'ah.

26. Sim AIan An-Nubal?', 2l: 550.
27. Al-BidAyah wa An-Nihnyah,13: 55.
28. Lihat, At-Taqrib, 2: 299.
29. Ibid, 1:345.
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Pertoma, berkaitan dengan adanya perhatian dalam
menyebarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai

sarana yang tersedia.

Keduo, menggunakan metode-metode yang sesuai dengan

syar'i dalam berdialog dan berdakwah.

Adapun faktor pertama, yaitu adanya perhatian dalam
menyebarkan manhaj Ahlus Sunnah walJamaah dapat ditempuh
dengan usulan-usulan sebagai berikut.

I . Memperhatikan penyebaran ilmu-ilmu tentangAl-Qur'an dan

As-Sunnah, manhajAhlus Sunnah walJamaah dan jalan yang

ditempuh salafus shalih. Kemudian, mendakwahkan semua

itu dengan sungguh-sungguh disertai bukti nyata dan argumen

Pasti.

2. Mencetak buku-buku dan kaset-kaset yang berisi manhaj
Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian membagi-bagikannya
secara cuma-cuma atau dengan harga murah; khususnya di

negeri-negeri yang banyak tersebar bid'ah, serta mendirikan
penerbit-penerbit di negeri-neileri kaum muslimin untuk
mencetak buku-buku dan menerjemahkannya ke berbagai

bahasa.

3. Menyokong keberlangsungan majalah-majalah dan buletin-
buletin lslami yang berisi manhaj Ahlus Sunnah walJamaah.

4. Memperhatikan khutbah-khutbah Jum'at dan ceramah-
ceramah sebagai wasilah untuk menyebarkan manhajAhlus
Sunnah walJamaah.

5. Mendirikan stasiun siaran dan TV yang memiliki kepedulian
untuk menjelaskan agama lslam yang benar dan menyingkap
syubhat, berbagai penyimpangan pemikiran dan racun akidah.

24a ffiffiffiffiffi



6. Membuka lebar kesempatan beasiswa dan belaiar di

perguruan tinggi lslam yang disiplin dengan akidah yang benar

kepada putra-putri kaum muslimin.

7. Memanfaatkan musim haji dan umrah untuk mendakwahkan

manhaj Ahlus Sunnah wd Jamaah.

Dan masih banyak sarana-sarana modern lain yang harus

dimanfaatkan untuk menyebarkan akidah yang lurus dan manhaj

yang shahih serta menielaskan bersihnya agama lslam dari

kebanyakan bid'ah, pemahaman dan pandangan-pandangan yang

menyimpang.

Adapun faktor yang kedua, yaitu menggunakan metode-

metode yang sesuai dengan syar'i dalam berdialog, berdiskusi ''

dan memberi penjelasan; sesungguhnyaAllah memerintahkan kita

agar mengajak manusia kepada-Nya dengan hikmah dan nasihat

yang baikserta berdebat dengan menggunakan bahasayang lebih

baik. Dakwah itu mencakup orang-orang kafir dan ahli bid'ah.

Mungkin kita bisa mengikuti ketentuan-ketentuan berikut

dalam berdakwah kepada ah I i bid'ah, mengajaknya pada kebai kan

dan menjelaskan kemungkaran yang ada pada perkataan dan

Perbuatannya.

I . Hendaknya maksud dan tuiuan kita adalah memberi petuniuk

kepada ahli bid'ah dan menjinakkan hatinya; bukan

membuatnya lari. Pekerjaan initidak akan sempurna kecuali

dengan niat ikhlas sebagaimana yang dijelaskan oleh lbnu

Taimiyah, "Demikianlah cara membantah ahli bid'ah dari

golongan Rafidhah dan lainnya. Ketika mencela pedas sebuah

bid'ah dan maksiat, maka tuiuannya adalah untuk menielaskan

kerusakan yang ada pada mereka agar manusia berhati-hati.

Hal ini sebagaimana celaan yang terdapat dalam nash-nash
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ancaman dan nash lainnya. Terkadang seseorang harus di-hojr
(diisolir) sebagai hukuman dan pelajaran. Hal itu bertujuan
untuk mencegahnya dan mencegah orang seperti dirinya
sebagai bentuk kasih sayang dan perlakuan baik; bukan sebagai

bentuk balas dendam." 30

2. Memilih bahasa yang lembut dan ungkapan yang baik sebagai

realisasi dari firman Allah, "Mako berbicarolah komu berdua
kepadanyo (Firaun) dengan koto-kata .yong lemoh lembut,
mudoh-mudahon dia ingot otau takut." Ohaha [20]:44) Allah
memerintahkan Nabi Musa dan Harun agar menggdnakan

bahasa yang lembut kepada Firaun karena hal itu lebih
mendatangkan kesadaran dan rasatakut serta lebih memberi
manfaat dan hidayah kepadanya.

Seperti inilah tabiat jiwa manusiayang sangat tertarik pada
perkataan lembut. Dengan demikian, dia mudah untuk
diarahkan pada kebenaran. Adapun ungkapan kasar dan keras
tidak akan membuahkan hasil kecuali apriori, futur (putus
semangat), mengobarkan kemarahan dalam dada dan
tertutupnya hati dari mendengai kebenaran dan petunjuk.

lbnu Wazir memberi isyarat tentang hal tersebut. Dia
berkata, " Perkataan dalam ceramah, korespondensi, diskusi
dan dialog, walaupun tingkatannya berbeda-beda, kalimatnya
panjang mengalir bagaikan air, susunan kata yang digunakan
jelas, metode yang digunakannya juga banyak, akan tetapi jalan

yang ditempuh hanya ada empat jalur. Tidak layak jika
menyelisihinya; jalan pertama, mengajak pada kebenaran
dengan hikmah, bukti-bukti dan dalil-dalil pasti. lni adalah

30. Minhdj /s-Sunnah,5: 239 - 240.
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31

l)

urutan yang paling penting, paling tinggi, paling tepat uniuk
mengum pul kan manusia dan pal ing bermanfaat. "3l

Dia menyebutkan jalan perdebatan, retorika dan nasihat.

Jalan yang terakhir dibagi menjadi dua macam: meniinakkan

dan memikat hati serta menakut-nakuti dan mengancam.

Kemudian dia membicarakan jenis pertama. Dia berkata,

'Adapun jenis pertama, yaitu jenis penjinakan dan pemikatan

hati merupakan ajakan pada kebenaran dengan lemah lembut,

memberikan contoh-contoh, berakhlak baik, berlemah

lembut dalam berkata, bergaul dengan baik dalam rangka

mengambil hati dan menjadikan jiwa condong."32

Kemudian dia menyebutkan contoh dari metode
Rasulullah ffi dalam berlemah lembut, memPermudah dan

memikat hati. Misalnya, beliau melarang para sahabat ketika

mereka menghardik seorang Arab Badui yang kencing di

halaman masjid. Beliau bersabda, "Di antoro kolian odo yong

suka membuot orong lori."33 Misal lainnya adalah sikap beliau

kepada orang yang menggauli istrinya pada siang hari

Ramadhan dan orangyang mengaku telah berzina. Begitu juga

sikap beliau kepada orang-orang Yahudi ketika mereka

berkata, "Semoga kecelakaan menyertaimu." Walau

demikian, Nabi tidak melaknat seorang pun dari mereka,

bahkan melarang para sahabat untuk mencela mereka. Beliau

tidak bermuka masam kepada seorang pun dari mereka dan

tidak menghardik mereka agar hati mereka luluh dan

gembira."

Al-Awdshim wa Al-Qawdshim, 7:278.
Ibid,1:729.
Potongan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kirab AI'Odzdn,

dan Muslim No. 496.
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Kemudian lbnu Wazir berkata, "Maka orang yang
menduduki jabatan mufti dan pengajar, orang yang
menghadapi orang-orang bodoh dan orang yang menyeru

manusia pada jalan Allah; semestinya senantiasa meneladani

Rasulullah ffir mengamalkan perintah Allah berupa usaha

mengajak manusia pada jalanAllah dengan hikmah dan nasihat

yang baik."3a

Dia menjelaskan kapan diperbolehkan menggunakan

sikap keras dalam mengingkari, membentak dan menakut-
nakuti. Semua itu memiliki syarat-syarat yang harus diSienuhi.

Dia berkata, "Ketahuilah bahwa membentak dan menakut-

nakuti dengan kata-kata kasar memiliki empat syarat: dua

syarat mengenai bolehnya berkata kasar, yaitu pihak yang

dibentak bukan orangyang benar perkataan dan perbuatannya

dan pihak yang membentak bukan orang yang dusta dalam

perkataannya. Maka tidak boleh mengatakan kepada orang
yang mengerjakan perbuatan makruh, 'Hai ahli maksiat,'
kepada orang yang mengerjakan dosa sementara dia tidak
mengetahui bahwa itu dosa besar, 'Hai fasik,' kepada orang
muslim yang fasik, 'Hai kafir,' dan semisalnya.

Dua syarat tentang membentak yang bersifat anjuran:
Pertamo, si pembentak menyangka bahwa berkata keras akan

lebih menjadikan lawan bicaranya menerima kebenaran, atau

dalil yang disampaikan menjadi jelas. Keduo, hendaknya
didasari niat yang benar dan bukan sekadar tuntutan kondisi."

lbnu Wazir mengisyaratkan bahwa penggunaan carayang
keras hanya berlaku di beberapa tempat saja. Secara umum,
carayang digunakan adalah mengikuti petuniuk para rasul dan

34. Al-'Awtuhim wa Al-Qawdshim, 1:262
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orang-orang shal i h ; yaitu menggu nakan cara' cara yang I em but

dan penuh hikmah. Dia berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa

lemah lembut, ramah dan kasih sayang adalah sifat-sifat yang

mendominasi kuat kitab-kitab dari langit dan kondisi para nabi.

Oleh karena itu, Allah memuii Diri-Nya bahwa Dia Maha Luas

rahmat dan ilmu-Nya atas segala sesuatu, bahwa rahmat

Allah meliputi segala sesuatu. Bukan berarti ianii-Nya kepada

orang-orang shalih berupa PenetaPan rahmat bagi mereka,

yang berarti kepastian rahmat bagi mereka, akan mengurangi

keluasan rahmat-Nya bagi yang lain.3s Tetapi, bagi orang-

orang shalih pasti mendapatkannya dan bagi selain mereka

rahmat Allah amatlah luas."36

3. Mendakwahinya dengan menielaskan kebenaran dari Al-

Qur'an dan As-Sunnah serta menjelaskan manhai Ahlus

"ALon Lnluo, ,nLnlo*pol" orong Jari umatleu

gong diiorgk;u olnh pnnguLit ho*o ,ot'ru,

"nbogai*ana 
aniing yong 

"oling 
menggigit satu

serna loi, (Lornna bn eLrt "ir). 
T;J"L odo u'o

Jnn pnr"nndion gong tersisa Ln"uoli oLon

JiiongLit;ngo."

HR. Abu D"*oJ

35. Yang dia maksud adalah firman Allah, "Dan rabmt-Ku meliputi segala sesuatu. Ma.ka

okoi Aku tetapkan ra6mat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, lang menwtaikat zakat

dan ormtgorang yang beriman kepddd. dJdt'd'Jdt Kami" (Al-Aref l71t 156) Ayat ini

merupakan lanli b"gi o.".,g-or"r,g shalih bahwa mereka akan mendapatkan rahmat dari

Allah yang telah dil.tapk"n bagi mereka, dan bukan berarti dengan demikian orang-

oru.g r"lui. mereka daii golongan orang fasik tidak mendapatkan rahmat Allah.

Al-Awdshim wa AI- Qawlshim' | : 17 Z.
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Sunnah wal Jamaah sebelum menginjak pada penjelasan
tentang kebatilan dan kebid'ahan yang ada padanya..

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin telah menjelaskan kaidah
ini. Dia berdalil dengan firman-Nya,

n rX";'&i i,# fi,i 9:J, 
-o;,i" 

1J",fr ij.; .t,
";o
t'

longonloh kalion memoki sembahon-sembohon y.ong

mereka semboh seloin Allah, korena mereka nanti akon
memaki Allah dengan melompoui batos tanpa
pengetohuan. (Al-An'im [6]: 108)

Dia berkata, "Demikian juga ahli bid'ah dari kalangan kaum
muslimin. Kita tidak boleh menyerang mereka dengan
mem beberkan bid'ah mereka dan mencelanya. Tetapi terlebi h
dahulu hendaknya kita felaskan sunnah. Jika sunnah telah
tertanam dalam dirinya, kita akan lebih mudah untuk
menjelaskan letak keburukan bid'ah yang dilakukannya.
Misalnya, seandainya kita berdakwah kepada salah seorang
pengikut Rafidhah lalu kita langsung menyerangnya dengan
mengatakan, Andatelah mencela para sahabat serta melaknat
Abu Baktrr dan Umar.'Anda mengatakan bahwa di dalam Al-
Qur'an terdapat kekurangan. Anda mengatakan, ,pemimpin-

pemimpin kami lebih mulia daripada para nabi.'Anda juga
mengatakan, 'Pemimpin-pemimpin kamilah yang
menggerakkan alam ini.' Begitu pula ungkapan-ungkapan keras
lainnya. Sikap-sikap seperti demikian akan membuatnya
meninggalkan Anda karena dia meyakini bahwa ini adalah
agamanya. Telah maklum bahwa mencela agama orang lain
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itu tidak berkenan di hati ereka. Akan tetapi carayangteFjat;

kita jelaskan kebenaran kepada mereka terlebih dahulu.

Setelah kebenaran tersebut meresaP dalam ,dirinya, kita
jelaskan kepadanyatentang keyakinannya selama ini dan cacat

yangadapadanya. Oleh karena itu, tidak kita iumpai lagi sikap

keras dan kasar sebagian manusia, terutama kepada orang-

orang Rafidhah, sebelum mendakwahi mereka pada

kebenaran. Sebab, sebagian manusia jika melihat bid'ah

orang-orang Rafidhah ketika shalat; yaitu mereka tidak mau

sujud kecuali di atas benda yang berasal dari tanah dan bid'ah

lainnya, mungkin mereka akan menyepak bgnda tersebut

dengan kakinya. Anggapan nya, laki-laki i ni telah mengerjakan

perbuatan yang tidak baik. Padahal, dia itu orang awam. Dia

meyakini bahwayang demikian adalah bagian dari agama. Dia

meyakini bahwa shalat tidak sah kecuali di atas benda yang

terbuat dari tanah. Jika Anda bersikap seperti ini, maka

bagaimana mungkin manusia akan menerimamu?"37

Kaidah-kaidah Positif Dalam Berdiskusi yang
Terdapat Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan istilah ol-iodal

(perdebatan) dan sinonim katanya, sePerti al-mir6' dan ot-toftai

dalam banyak ayat. Kata ol -j o dol dan pecahan katanya d isebutkan

sebanyak 2l kali, ot-taftij disebutkan sebanyak l0 kali dan ol-

mir6'sebanyak 8 kali.

Secara umum isti lah-istilah ini mengisyaratkan makna tercela

dalam perdebatan. Seperti firman Allah, 'Apakoh komu tidok

3?. Dinukil dari kaset yang berjudul, Li4d'Ma'aMudtriTau'iyah Al-JahlahFt Al'Qashim'
pada hari Kamis, 19/6/1414 H.
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memperhotikan orang yong mendebat lbrohim tentang Robb-nyo
(Allah)." (Al-Baqarah [2]: 258)

"Dan orang-orong yang membontoh (ogoma) Allah sesudoh

agomo itu diterimo moka bantahon mereko itu sia-sio sojo di sisi

Rabb mereko." (Asy-Sy0ra [42]: 16)

"Ketohuilah bohwo sesungguhnyo orong-orong yang
membontah tentang terjodinya kiomot itu benor-benar dolam
kesesoton yong jouh." (Asy-Sy0rn [a2]: l8) .

"Don mereko membontoh dengon (oloson) yong botiL untuk
melenyopkon kebenaran dengan yang botil itu." (GhAfir [40]: 5)

Ada beberapa hadits yang mencela perdebatan. Di antaranya

adalah sabda Rasulullah ffi:

ott'a$ "rlt tj'p.*it r) € #rc) (,

a"
Sayo menjamin sebuah rumoh di s.,urga bogi siopo *io i*S
meninggolkon perdeboton woloupun dia dolam posisi benor.

Tidokloh suotu koum tersesot seteloh mereko mendapotkon
petunjuk kecuoli korena mereko mendatongi perbontohon.

lmam Al-Hasan Al-Bashri berkata, 'Jauhilah perdebatan
karena iaadalah saat ketikaseorangalim menjadi bodoh. Dengan

perdebatan, setan sangat mengharap dia tergelincir."

Sesungguhnya perdebatan dilarang karena dapat
menimbulkan rasa dengki dan dendam serta menjadikan hati

ieir tjrl-'t1Qt t;s 6i'r*. ii ,p (,
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masing-masing orang yang berdebat panas. lnilah yang

dikategorikan sebagai perdebatan tercela. Adapun perdebatan

yang terpuji adalah perdebatan yang oleh Al-Qur'an dikaitkan

dengan cara terbaik untuk membedakannya dengan perdebatan

yangtercela. lnisemua menuniukkan kebolehan dan anjuran untuk

melakukan perdebatan jika dikaitkan dengan faktor ini'

Allah berfirman, "Don bantohloh mereka dengon coro yang

baik." (An-Nahl fl 61: 125)

"Don jongonloh kamu berdebot dengan Ahli Ktab meloinkain

dengon caro yong poling boik." (Al-Ankab0t l29l: a6)

Orang-orangyang mengikuti diskusi dan perdebatan dengan

cara terbaik di dalam Al-Qur'an Al-Karim niscaya mendapatkan

kejelasan beberapa kaidah pentingyang dapat membuahkan hasil

positif dalam berdiskusi.3s

Di antara kaidah-kaidah penting tersebut:

l. Memulai diskusi dari titik temu.3e

Setiap manusia, baik dia kdlir atau ahli bid'ah, masih ada

setitik kebaikan di dalam hatinya. Maka hendaknya seorang

musli m memulai diskusinya dari titik ini, lalu mengembangkannya.

Hendaknya memulai diskusi dari masalah yang diterima dan

disepakati oleh peserta diskusi. Dalil yang menuniukkan hal

tersebut,

eep
t , tt I 'u z. ' t t'elr , I.ii; u..tt i)si 649 Lr; tsA't

\' 'r-a- 't-.f\<!p

38.

39.
Lihar. Adnb AI-LrtwAr wa Al.Mmlzharah,Dt Ali Juraisvah, hal. 79

Ibid, hal. 80.
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Dan kotokonloh, "Komi teloh berimon kepoda (kitob-kitob)
yang diturunkon kepodo komi don yang diturunkan
kepadomu: sesembohon kami don sesembohonmu adaloh

sotu; dan hanya kepada-Nyo kami berserah diri". (ltl-
Ankab0t l79l: a6)

t,
g,t e

Katakonloh, "Hoi Ahli Ktab, morilah (berpegong) kepodo suotu

kolimat (ketetapan) yang tidok odo perselisihan ontara kami

don kamu, bohwo tidok kito semboh kecuoli Alloh don tidok
kito persekutukan Dio dengon sesudtu pun don tidak (pulo)

sebogion kito menjodikon sebagion yong lain sebagoi

sesembohan seloin Allah". (Al 'lmrAn [3]: 6a)

Tidak diragukan bahwa ada beberapa titik temu antara kita
dengan ahli bid'ah yang fasik dan ghiiru mukoffiroh; bahkan banyak

titik pertemuan antara kita dengan ahli bid'ah mukaffirah. Ylaka
mulailah diskusi kita dari perkarayang diridhai kedua belah pihak
ini.

2. Berusaha untuk meraih simpati, menghilangkan
rasa takut pada mereka dan memurnikan diskusi
sebagai nasihat bagi mereka.ao

Tujuan dialog bukan mencela, mengendalikan dan
menyulitkan lawan bicara, memamerkan status ustadz dan

40. AdAb AL-Hiwdr wa Al-Mwtdzhnrah,hal.8l.

I^tr
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kedudukan tinggi serta membodoh-bodohkan pendapatnya' di

hadapan khalayak umum. Akan tetapi, tujuan dari dialog adalah

menunjukkan dan mengaiaknya pada kebenaran. Oleh karena

itu, para rasul dan nabisenantiasa menampakkan simpati mereka

kepada kaumnya dan berusaha keras untuk melakukan hal-hal

yang mengandung kebaikan bagi mereka. Hal ini sebagaimana

yang tampak dalam dakwah mereka kepada kaumnya.

Allah berfirman tentang Nabi Nuh,.

v € G'ifilt'r3i ',fi- Jt;o -yi J) L; tt:;ti :d
,e#$Qln"#3trii);Pt)

Sesungguhnyo Komi teloh mengutus Nuh kepado kaumnyo lolu

dio berkato, "Wahoi koumku sembohlah Alloh, sekoli-koli tok

odo lloh bogimu seloin-Nyo' Sesungguhnyo (kolau komu tidok

menyemboh Attoh), oku tokut komu okon ditimpa odzob hori

yongbesar (kiomat)". (Al-Arff [4: 59)

Allah berfirman tentang Nabi Syu'aib,

4 Yi?lsus
r;1) J-.-t-.J
N.-. / '. '.'
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Syu'oib berkoto, "Hoi kaumku, bagoimana pikironmu jiko oku
mempunyoi bukti yong nyoto dari Rabb-ku don dionugerohi-
Nya oku daripado-Nyo rezeki yong baik (potutkoh aku
menyolohi perintoh-Nya)? Dan oku tidok berkehendok
menyalohi komu (dengon mengerjokon) opo yong oku lorong.

Aku tidak bermaksud kecuali (mendotongkan) perbaikon

selamo aku mosih berkesonggupon. Dan tidok ado toufik
bogiku melainkon dengon (pertolongan) Alloh. Honyo kepada
Allah oku bertowokal don honya kepado-Nya loh oku kemboli.
Hoi kaumku, jonganloh hendolayo pertentangon antora oku
(dengon komu) menyebobkon kamu menjadi johat hingga
komu ditimpo adzab seperti yong menimpa kaum Nuh atau
koum Hud otau koum Sholih, sedong kaum Luth tidok (pulo)
jouh (tempotnyo) dari komu". (HOd Il l]: 88-89)

Alangkah bagus dialog antara Nabi lbrahim ),p dengan
ayahnya. Allah berlirman,

,+hi i;jiti qU i 6 #i G ,a;r. $ J,",U
,b'rs ,'JL;J| ";); j+Ai fii i r-,{ '-€} (t 6W

u +;G a{;. oi Sei u},?.U @ Li,rt f}u.
.:=\ r/r_ -;fu.jr# gli(t \tr 9*

Wohoi bapokku, sesungguhnyo teloh dotang kepodoku
sebohagion ilmu pengetahuon yang tidak dotang kepodomu,
moko ikutiloh aku, niscoyo oku akon menunjulckon kepadomu
jalan yong lurus. Wahai bapol<ku, jongonloh komu menyemboh
seton. Sesungguhnyo setan itu durhako kepado Atloh Yong
Moho Pemuroh. Wohoi bapolcku, sesungguhnya oku lchowotir
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bohwo komu okon ditimpo odzob dari Alloh Yong Moha

Pemuroh, moko komu meniodi kowon bogi seton. (Maryam

I I 9]: a3-as)

Renungkanlah perkataan seorang mukmin dari keluarga

Firaun,

)v'ti j; "eyi q6 4"p. ,1 ;t; -,iir ,tu's

)tt e {tit Ltt & ta'ili;;;.:i )y Lt)/i,+ @

'@;'?i'

Orong yang beriman itu berkota, "Hoi koumku, ikutilah aku, t
okan oku tunjul<kan kepodomu iolon yangbenor. Hoi koumku,

sesungguhnyo kehidupon dunio ini hanyolah kesenongan

(sementaro) don sesungguhnyo okhirot ituloh negeri yong

kekol". (Ghnfi r [a0] : 3&-39)

Masih banyak contoh-contoh lainnya. Oleh karena itu wahai

Ahlus Su nnah wal Jamaah, berusphalah dengan sungguh-su nggu h

untuk mengikuti kaidah-kaidah Al-Qur'an agar hati ahli bid'ah

menerima kebenaran. Kita harus menampakkan keinginan baik

kepada mereka dan rasa khawatir terhadap kesesatan mereka

serta menyampaikan nasihat dengan tulus kepada mereka.

Dengan demikian, hasil yang didapatkan adalah positif. Semoga

ahli bid'ah tersebut mengintrospeksi diri dan juga pendapatnya.

lnilah awal dari hidayah itu, dengan izin Allah.
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3. Senantiasa mengingat nikmat Allah dan tanda-
tanda kebesaran Allah yang terdapat pada {irinya
dan ufuk langidl

Grkadang orang yang berdialog melupakan nikmat dan

keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya sehingga dia
terpedaya dengan rasio dan idenya sendiri. Pada saat itu,
mengingat nikmat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya
dapat menyadarkannya dari kelalaian tersebut. Sikap yang
demikian itu akan memudahkannya untuk menerima kebenaran
dan tunduk padanya.

Oleh karena itu, kita mendapatkan bahwa Al-Qur'an
menjelaskan kaidah ini melalui dakwah para rasul kepada kaum
mereka. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Shalih,

n$ c "eW )c )-.; b t& fi+ :1 irpio
\j

6; JHi 6;' A-t+* u 3titli

Dan ingotlah olehmu di woktu Alloh menjodikan kamu
penggonti-pengganti (yong berkuoso) sesudoh koum Ad dan

memberikon tem|ot bagimu di bumi. Kamu dirikan istono-
istona di tanah-tonohnyo yang dotar don komu pohot gunung-

gunungnya untuk dijadikon rumah; moka ingatlah nikmot-
nikmot Alloh dan jonganloh komu merojolela di muko bumi
membuat kerusakon. (Al-ArAf [7]: 7a)

41. Adab Al.Hiwdr ua Al-Munfizharah,hal.79.

- t .:,
t4;1+-;3
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Allah juga berfirman,

Katokonloh, "Kepunyaon siapakoh bumi ini, dan semuo yong

ado podonyo, jika kamu mengetohui?" Mereko akan

menjowab, "Kepunyoon Alloh." Katakonloh, "Mako apokah

komu tidak ingot?" Katokonlah, "Siapokoh Yang Empunya

longit yong tujuh don Yong Empunyo 'Arsy yong besar?"

Mereko akon menjowab, "Kepunyaon Alloh." Katakonloh,
"Moko opokah komu tidokbertokwo?" Kotokonlah, "Siopokoh

yong di tongon-Nyo berado kekuosoon otos segala sesuotu

sedong Dio melindungi, tetopi tidak odo yong dopat dilindungi

dori (odzob) -Nyo, jiko kamu mengetahui?" Mereka okon

menjowob, "Kepunyoan Allah." Katakanloh, "(Kolou

demikion), moko dari jolon manokoh komu ditipu?". (Al-

Mu'min0n [23]:8a-89)

" I{ntoh u il ol, Loh * o 
" 

n 

" 
u n g g uh, y a o r a n g - oran g

gaig *n*Lantuh tentang terialinga Liamat itu

bnror-Lnno, Jolo^ Lesesatan g""g iauh.-

(A"r'Sya'a..[42]: 18)
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Dan firman-Nya, "Kotokonlah,'Segolo puji bogi Alloh don

kesejohteroon otas hombo-homba-Nyo yong dipilih-Nyo. Apokah
Allah yang lebih boik, atoukoh apo yong mereka persekutukan

dengan Dio? Atou siopokoh yong teloh menciptokon longit dan
bumi don yong menurunkon air untukmu dari langit, lolu Komi
tumbuhkon dengon oir itu kebun-kebun yong berpemandongon

indoh, yong kamu sekoli-koli tidok mampu menumbuhkan pohon-
pohonnyo? Apokoh di somping Alloh ado tuhan (yong loin)? Bohkon
(sebenarnyo) mereko odalah orong-orong yong menyimpong (dori

kebenoran)'. " (An-Naml l27l: 59-60)

4. Mengajak untuk menggunakan pandangan dan
pikiran serta membebaskan diri dari taklid kepada
nenek moyang dan para tokoh

Sebenarnya orang yang pemikirannya menyeleweng atau
ahli bid'ah terkungkung di sekitar pemikiran yang dia yakini dan
tumbuh di atasnya. Dia sama sekali tidak menggunakan akalnya
untuk memikirkan apa yang dia yakini dan imani tersebut.
Seandainya dia mau menggunakan algl dan pikirannya, niscaya
akan tersingkap kebatilan yang ada padanya. Pada saat itu, dia
akan mudah untuk diarahkan.

lnilah metode yang digunakan Al-Qur'an terhadap lawan-
lawannya. Allah berfirman,

* us;S i.r, & \;F o1 i+,y r*,bi 
-dl * *
"1rH!

Kotakonlah. "Sesungguhnyo oku hendok memperingotkon
kepadomu suotu hol soja, yaitu supoyo komu menghadop
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Atlah (dengan itchlos) berdua-dua otau sendiri-.sendiri; kemudiin

kamu pikirkon (tentang Muhammod)". (Saba' [3a]:'46)

Kaidah initerlihat ielas dalam dialog lbrahim bersama para

penyembah berhala. Allah berfirman, "Dan bocokanloh kepado

mereko kisoh lbrohim. Ketika dia berkata kepada bopaknyo dan

kaumnya,'Apokoh yang komu sembah?' Mereko meniawab,'Kami

menyembah berhola-berhola dan kami senontioso tekun

menyembahnyo.' Berkata lbrahim,t'Apakoh berhalo-berhala itu'
mendengor (doo)mu sewoktu kamu berdoa (kepadanya)? Atou

(dopatkoh) mereko memberi manfoat kepadomu atau memberi

m a dh a r ot?' ." (Asy-Syu' a rit' 1261 69 -7 3) Kem ud ian Nabi l brah i m

mencaci patung-Patung tersebut, lalu memecahkannya' Ketika.

mereka datang kepada Nabi lbrahim atas pemberitahuan darf

seorang mata-mata, "Mereka bertonyo, 'Komukah yang

melokukan perbuatan ini terhodap tuhon-tuhon komi, hai lbrahim?'

tbrohim menjowob, 'sebenornya potung yong besor itulah yahg

melokukannyo, mako tanyakonloh kepado berhalo itu, iiko mereko

dopot berbicara.' Moka mereko teloh kemboli kepodo kesadaron

mereko dan lolu berkata, 'sesungguhnya komu sekolion odalah

orong-orong yong mengonioyo (diri sendiri).' Kemudion kepola

mereka jodi tertunduk (lolu berkoto),'sesungguhnyo kamu (hai

tbrohim) telah mengetahui bahwo berholo-berhala itu tidok dapot

berbicara.' lbrohim berkoto,'Maka mengapa komu menyembah

selain Allah sesuotu yong tidok dopot memberi manfoat sedikit

pun dan tidok (puto) memberi madharat kepoda kamu? Ah

(celokoloh) komu don opa yong kamu semboh seloin Alloh. Mako

apokoh komu tidok memohami?'." (Al-Anbiyi' l2ll: 62-67)

Bukti-bukti rasio dan dalil-dalil logika yang digunakan Nabi

lbrahim -pi membuktikan kebodohan akal mereka dalam

menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbicara serta tidak
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bisa memberi manfaat dan madharat. Dengan dalil-ddiltersebut,
Nabi lbrahim berhasil menggugah akal mereka. Allah berfirman,
"Moka mereka teloh kembali kepoda kesodaron mereko don lalu
berkoto, 'Sesungguhnya komu sekalian odolah orong-orang yang
mengonioya (diri sendiri)'. " (Al-Anbiya' l2ll: 64)

Demikian juga dialog Nabi Yusuf l,Mi dengan dua temannya
yang ada dalam penjara, "Hoi kedua penghuni penjaro, monokah
yang bail<" tuhan-tuhan yong bermacom-mocom itu otaukah Alloh
Yong Moha Eso lagi Moha Perkaso?" (Y0suf I I 2]: 39)

5. Menghentikan diskusi ketika mengarah pada sikap
keras kepala dan pertengkaran

Diskusi hanya bisa dilanjutkan jika masing-masing peserta
senang mendapatkan kebenaran dan petunjuk. Namun jika
seorang muslim mengetahui bahwa lawan bicaranya bersikap
sombong, keras kepala dan tetap mempertahankan pendapatnya;
maka lebih baik diskusitersebut diakhiri. Sebab, diskusi semacam
ini adalah diskusi mandulyang tidak akan membuahkan hasil.

Allah berfirman,

f * {s u'i f: * h iri a\s,r" ,rhi es
tsr 6!ti O )i 4'i ,F * W_ 4'], Ou 6

Dan di ontoro monusia odo orang-orong yong membontah
tentang Alloh tanpo ilmu pengetahuan, tanpo petunjuk dan
tonpa kitab (wohyu) yong bercohoyo, dengon memolingkon
lambungnyo untuk menyesotkon monusio dori jalan Attah. lo
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mendopatkehinaon di dunio don di hori kiamotKomi merosokon

kepadanya odzob neroka yang membokor. (Al-flaii [22]: 8-9)

Don jika mereko membantoh kamu, moko katokonloh,'Alloh

lebih mengetohui tentang opo yang kamu kerjakon." Alloh akon

mengadili di antaro komu podo hori kiomot tentong opo yang

komu dahulu selalu berselisih padonya. (Al-Haji l22l: 6U69)

lnilah' jawaban yang digunakan untuk mengakhiri diskusi

mandultersebut.a2 !

Rambu-rambu Dalam Diskusi

Ada rambu-rambu dalam diskusi positif, yaitu diskusi yang

jauh dari perdebatan tercela. Rambu-rambu tersebut adalah.

l. Masing-masing Peserta diskusi meninggalkan sudut pandang

sebelumnya dan menyatakan diri siap menerima kebenaran.

Hal ini sebagaimana firman Allah, "Kotokonlah, 'Siapokah yang

memberi rezeki kepodamu dari longit don dori bumi?'

Katokonlah, Attoh,' don sesungguhnyo komi otou komu (orang-

orong musyrik), posti beroda dolam kebenoron otou dolom

kesesoton yong nyato." (Saba' pal:24)

2. Masing-masing peserta diskusi harus menjauhi celaan, ucaPan

tidak sopan atau ucaPan kotor karena itu semua akan

mengel uarkan d iskusi dari obiektivitas dan mengu bahnya pada

sikap saling menghina dan mencela.

42. Adab Al-Hiwdr wa Al-MmlzhmaL hal. 88.
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3. Komitmen dari dua belah pihak untuk berpegang pada dalil-
dalil syar'i dan akal serta meninggalkan banyak bicara yang

tidak bermanfaat.

4. Menerima hasildiskusidan puas dengan dalil-dalilgothi (pasti)

yang dibawa oleh salah satu pihak.

5. Memperkirakan adanya peluang kebenaran pada lawan
diskusi; atau mendekati kebenaran.

Memperkirakan adanya peluang kebenaran pada lawan
diskusi; ini ditunjukkan oleh perkataan lmam Asy-Syaf i,

"Pendapatku benar namun bisa saja mengandung salah,

sedangkan pendapat selainku salah namun bisa saja
mengandung benar."

6. Tidak terlalu singkat dan terlalu panjang dalam berdiskusi.
Diskusi yang terlalu singkat dapat mengurangi pemahaman,

sedangkan diskusi yang terlalu panjang dapat menjenuhkan
pendengar. Peserta diskusi juga harus menjauhi kata-kata asing

dan multitafsir.a3

Rambu-rambu ini harus dipegangteguh selama berlangsung

diskusi. Masing-masing orang yang terlibat dalam diskusi harus

mempersiapkan dirinya untuk menerima kebenaran, tunduk
padanya dan jangan sampai terjebak dalam perangkap setan.
Dalam su ratnya yang cu ku p terkenal kepada Abu M usa Al-Asy'ari,
Umar bin Khaththab berkata, "Keputusan yang telah engkau
tetapkan pada hari ini jangan sampai menghalangimu untuk
meneliti kembali pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan
petuniuk jika mau kembali pada kebenaran. Sesungguhnya
kebenaran itu abadi dan tidak boleh digugurkan sedikit pun.

$. AdAb Al-HiwAr wa Al-Mwtl7harah,hal.67-70.
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Kembali pada kebenaran lebih baik daripada berlarut-larut berada

dalam kebatilan."a4

lmam Asy-Syaukani '+i'!s menyebutkan bahwa sebagian or-

ang sulit untuk diajak kembali pada kebenaran karena dia telah

terkena bujukan setan dan nafsu yang mengaiak pada keburukan.

Dia berkata, "Orang tersebut menganggap bahwa kembali pada

kebenaran akan mengurangi kehormatannya' menurunkan

derajatnya, mengacaukan penelitiannya dan merendahkan

pangkatnya. Semua itu merupakan cara berpikir rusak dan bisikan

kebatilan. Sesungguhnya kembali kepada kebenaran iustru akan

menjadikannya luhur dan mulia serta mendapat puiian baik'

Berbeda iika dia bersikeras untuk berpegang pada kebatilan, dia

hanya akan mendaPatkan celaan, hinaan dan peremehan 
u

terhadapnya."as

Ketika menafsirkan firman Allah, "Don bantohloh mereko

dengon coro yong boik," (An-Nahl [16]: 125), Sayyid Quthb diz

menyatakan, "Pada dasarnya iiwa manusia itu cenderung memiliki

ego dan tidak mudah menurut., Dia tidak mau meninggalkan

pendapat yang dibelanya kecuali iika dihadapi dengan lemah

lembut sehingga tidak merasa terkalahkan. Alangkah cePatnya

n i lai dari sebuah pemikiran itu mempengaruhi i iwa manusia. N ilai

dari sebuah pemikiran itu sendiri sangat berharga bagi manusia.

Oleh karena itu, meninggalkan suatu pemikiran sering dianggap

dapat menurunkan kehebatan, kehormatan dan eksistensi diri.

Perdebatan dengan cara yang baik bisa menundukkan ego yang

sensitif tersebut."a6

44. I'IAw Al-Muwa4qi'?n karya Ibnu Qavim, 1: 86'

45. Adab At:Thalab waMunaha Al'Arab, hal. 88-89'

46. Ft Zhilal AI-Qur' an, 4: 2202.
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Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dalam
mempengaruhi orang-orang yang menyelisihi kita; baik dari
kalangan ahli bid'ah atau yang lainnya. Perkara-perkara tersebut
adalah.

Pertoma, sesungguhnya sikap seseorang ketika
membicarakan ahli bid'ah berbeda dengan sikap ketika dia
berbicara langsung dengan ahli bid'ah.

Ketika seseorang membicarakan bid'ah, dia harus
mencelanya, memperingatkan manusia darinya dan menjelaskan
bahaya bid'ah terhadap agama ini. Adapun jika pembicaraan
tersebut ditujukan kepada ahli bid'ah atau sekelompok ahli bid'ah,
maka terkadang menjaga agar hati ahli bid'ah tetap jinak dan
mengajaknya pada man haj Ahlus Su nnah wal Jamaah di butuhkan.
Oleh karena itu, hendaknya sikap kasih sayang, lemah lembut,
ungkapan-ungkapan yang menjinakkan hati dan menghilangkan
rasa cemburu perlu dijaga.

lnilah yang ditempuh oleh Syaikhul lslam lbnu Taimiyah.
Ketika membicarakan bid'ah, dia. mencela dan menjelaskan
bahayanya. Namun jika beliau berbicara dengan ahli bid'ah atau
bergaul dengannya, dia mengambil metode lemah lembut, ramah
dan meraih simpati. Contoh paling konkret dalam hal ini adalah
surat lbnu Taimiyah kepada lbnu Nash Al-Manbaji yang telah
disebutkan di depan.

Barangkali sikap ini jugayang ditunjukkan oleh firman Allah,
"Dan jangonloh kamu berdebot dengan Ahti Ktob melainkon
dengan coro yang poling boik." (Al-Ankab0t [29]:46) Jika sikap
seperti itu dituntut dalam berdebat dengan orang-orang yahudi

dan Nasrani, terlebih dengan ahli bid'ah yang bid'ah merekatidak
mengeluarkan mereka dari agama lslam.
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Keduo, berusaha untuk bertahap dalam mempengaruhi

orang-orang yang menyelisihi kita; baik dari kalangan ahli bid'ah

maupun selainnya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaiaknya pada

kebenaran sedikit demi sedikit dan tidak tergesa-gesa; apalagi

jika kita mengetahui bahwa ahli bid'ah tersebut telah berinteraksi

dengan bid'ahnya sejak kecil dan tumbuh meniadi dewasa di

tengah-tengah bid'ah. Tentu saia, lingkungannya sangat banyak

mempengaruhinya. Allah berfirman, "Don opa yong disembahnya.

seloma ini seloin Alloh, mencegahnyo (untuk melithirkan

keislamonnyo), koreno sesungguhnyo dio dahulunya termosuk

orong-orang yang kaftr-" (An-Naml l27l: a3)

Dalam hadits Mu'adz W ketikadia hendakdiutus oleh Nabi

ffi ke Yaman terdapat urgensi dari metode bertahap dalam

berdakwah serta dalam mengadakan perubahan dan perbaikan.

Nabi ffi bersabda kepada Mu'adz, "Sesungguhnyo engkau okan

mendatangi suatu koum dori kolongon ohli kitab'"47

Di antara halyang menuniukkan Pentingnya bertahap adalah

apa yang disebutkan oleh lmam Al-Ghazali dalam bukunya lfui6'

'lJl1m Ad-Mn bahwa ahli bid'ah itu menganggap dirinya benar

dan menganggap orang yang memusuhinya berada dalam

kebatilan. Al-Ghazali berkata, 'Ahli bid'ah itu benar menurut

dirinya sendiri, sedangkan orang yang benar itu adalah ahli bid'ah

menurut ahli bid'ah. Semuanya menganggap dirinya benar dan

mengingkari bahwa dirinya ahli bid'ah"'ag

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi

menguatkan hal tersebut, "setiap pemikiran itu berbeda dengan

HR. Al-Bukhari, kitab Az-Zakdt, lihat Fath Al-B dti, 3 : 37 7 .

Dinukil dari Al-Jarbwa AtTa'dil, karya Al-Qasimi, hal. 35.

/"1

48.
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pemikiran lainnya; baik dari segi tempat tumbuh, kebiasaan,
keilmuan dan tuiuan. Perbedaan ini merupakan hal yan! wajar di
mata manusia. Sama sekali tidak ada kesepakatan di antara mereka
dalam masalah agama dan dunia. Biasanya setiap pemilik
pemikiran itu suka jika orang-orang seide dengannya banyak.
Dengan demikian, dia meyakini bahwa dirinya telah beramal
shalih, berbuat kebaikan serta selamat dari kebodohan dan
kesesatan. Adapun orang-orangyang ikhlas dalam berpikir fika
telah rnengeluarkan idenya dengan ikhlas, dia akan
mendiskusikannya dengan baik agar bisa mempertahankan
pendapatnya dengan bukti; bukan dengan celaan, sikap kasar
dalam berbicara dan tidak mau berbicara. Pemilik ide tidak akan
rugi jika dia bersikap ramah kepada orang-orang yang tidak
sepakat dengan idenya selama dia mendapat petuniuk dari apa
yang menurutnya benar dan walaupun menurut orang lain salah

atau mendekati kesalah an." 4e

lbnul Qayyim ai,b iuga telah menyebutkan hal semacam ini.
Dia berkata, "Orang yang terdidik dengan sebuah pemikiran dan
tumbuh di atas pemikiran terseb0t sejak kecil, maka hati dan
jiwanya pun juga akan tumbuh dengannya sebagaimana daging
dan tulangnya telah berkembang dari makanan yang biasa
dimakannya. Dia tidak berpikir kecuali dengannya. Kemudian,
datang kepadanya satu ilmu yang secara spontanitas ingin
menyingkirkan dan mengeluarkan pemikiran tersebut dari hatinya
lalu menempatinya. Tentu saja pemikiran tersebut sangat sulit
untuk berpindah darinya dan susah untuk disingkirkan. Tidak ada
yang mengetahui kesulitan yang dihadapijiwa kecuali orangyang
berusaha memindahkan satu orang dari ajaran dan pemikiran yang
dianutnya menuju kebenaran. "so

49. Ibid, hal.4445.
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Ketigo, memaparkan nnanhai Ahlus Sunnah wal Jamaah

dengan didukung dalil-dalil syar'i, bukti-bukti logis d4n cahaya

ruhiyah. lni dilakukan tanPa membuat marah orang-orang yang

tidak sependapat; baik dengan mengatakannya bodoh mauPun

mencelanya. Demikian juga meniauhi sebisa mungkin nama-nama

dan istilah-istilah yang membangkitkan kemarahan serta

memfokuskan diri Pada substansi.

Semoga kisah syaikh Al-Qar'awi ''iig'' berikut dapat

memperkuat perkara di atas. Ketika'berada di lndia, dia

mendengar ada seorang Syaikh lndia mencela Syaikh Muhammad

bin AbdulWahhab. Kemudian beliau mengambil beberapa materi

dari kitab Syaikh Muhammad bin AbdulWahhab sesuai aslinya,

kemudian memperlihatkannya kepada Syaikh lndia tersebut.

Syaikh lndia itu lalu membacanya dan memuii-muii pengarang

kitab. Ketika mengetahui bahwa kitab tersebut karya Syaikh

M uhammad bi n Abd u I Wahhab, pandangannya terhadap dakwah

Syaikh Muhammad bin AbdulWahhab pun berubah'

Kitasangat membutuhkan hikmah sePerti inidalam beramal.

Nama-nama dan slogan-slogan disdmpaikan setelah su bstansi dan

pemikiran. Yang terpenting; kita bisa memuaskan orang lain

':,,"Sagi meiiamin 
"nbu,ol, 

,u*otr Ji 
"u'go 

bog;

':' siapa saia gang meninggolLo, pe'Jnboto' -.*"
iilirp"" Jio Jolo* posisi benaT.';'';.

HR. Ab., D**.'J

50. Miftah Ad-Ddr As-Sa' ddah, l: 98.
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dengan mengajaknya untuk mengikuti kebenaran yarig
disyariatkan Allah dan dibawa oleh Rasul-Nya ffi.

Apa yang telah dinukil oleh lmam Asy-syatibi dari Abu Hamid
Al-Ghazalijuga menguatkan hal ini. Al-Ghazali menegaskan bahwa
bersikap keras dalam membantah ahli bid'ah dan penganut
pemi ki ran bati I akan mengaki batkan pembangkangan dan semaki n
kukuhnya mereka dalam berpegang dengan kebatilan. Dia
berkata, "Sesungguhnya mayoritas kebodohan itu menjadi kuat
dalam hati orang-orang awam karena semangat bodoh orang-.
orang yang menyampaikan kebenaran. Mereka menampilkan
kebenaran dengan cara menawarkan tantangan dan memandang
kelemahan lawan bicaranya dengan pandangan merendahkan.
Aki batnya, berkobarlah dari dalam hati orang-orang awam ben i h -
benih pembangkangan dan penyimpangan serta semakin kuatlah
keyakinan batil dalam hati mereka. Akhirnya, para ulama yang
lemah lembut pun tidak bisa menghapusnya, sementara kerusakan
mereka semakin merajalela."5 |

Lihatlah bagaimana akibatyang ditimbulkan oleh sikap kasar
dan keras serta bagaimana pengdnut kebatilan semakin kuat
memegang kebatilannya dan mereka lari dari kebenaran. Maha
Benar Allah dalam firman-Nya kepada Musa ketika Dia
mengutusnya dan saudaranya kepada Firaun. Allah berfirman
kepada keduanya, "Mako berbicorolah kalion berduo kepodonya
dengon koto-kota yong lemah lembut. Mudah-mudohon dia ingot
atou tokut." fl-haha p0l: aa)

*mp*

51. Al-I'tishAn, 2: 730.
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berpecah-belah, mereka akan rusak dan binasa. Sebaliknya, iika mereka

bersatu, mereka akan meniadi baik dan berkuasa. Sesungguhnya persatuan

adalah rahmat dan perpecahan adalah adzab." (Mfim0' Fatiwi, 3:4194211

Sejarah umat lslam memang tak sepi dari perbedaan pendapat. Sebuah
penyakit kronis yang menjangkiti umat ini sejak lama. Paling tidak ada tiga
perielisihan yang sering terjadi di antara umat ini, yaitu perselisihan dalam

masalah fur0' (cabang dalam agama) dan ijtihddiyah, perselisihan dalam

masalah siy6sah (politik) dan sy0rd'(musyawarah) serta perselisihan dalam

maslah ush0l (pokok agama), madzhab-madzhab dan i'tiqddiyah (akidah dan

keyakinan). Ketiga perbedaan ini tak jarang berujung pada perpecahan umat.

Benturan pemikiran, baik diskusi maupun debat sering menghiasinya. Bahkan

bentrok fisik pun sering tak terelakkan. Lalu bagaimana umat lslam menyikapi t

hal ini? Bagaimana pula jika perbedaan ini antara halus sunah dan ahlul bid'ah?

Suatu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi jika seluruh masalah dapat
didudukkan dalam timbangan lslam yang benar. Seorang muslim adalah

saudara bagi muslim yang lain. Nasihat yang baik serta mengedepankan
perbaikan merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

Nah, buku ini akan menjabarkan dengan gamblang bagaimana menyikapi
perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tersebut. Dengan dalil-dalil yang

shahih penulis, Muhammad bin Shalih bin Yusuf Al-'Aly, berhasil mendudukkan
perbedaan-perbedaan ini sesuai tempatnya. Runtut, kuat dan dengan
penjabaran yang tidak membosankan, dijamin setelah Anda membacanya, Anda

akan menyikapi perbedaan umat ini dengan lebih matang.
seramatmembaca! 
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